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RESUMÉ 

Předkládaná práce se zabývá právně regulovaným systémem pro výběr uchazečů  o funkci 

ředitele školy a školského zařízení v oblasti tzv. regionálního školství, a to u veřejných 

zřizovatelů.  

 

S ohledem na podstatu výběru vhodného uchazeče, která má klíčový význam v následném 

rozhodnutí zřizovatele pro jmenování do funkce ředitele školy nebo školského zařízení, se 

chci blíže věnovat systému procesu a podmínkám konkursního řízení a dále chci upozornit 

i na relevantní využití kritérií, která jsou tomuto institutu dána. 

 

Zvolené téma v tomto pojednání, které jsem se svou prací pokusila postihnout, nebylo 

dosud komplexně zpracováno. Proto tímto dokumentem budu chtít alespoň částečně toto 

místo vyplnit.  

 

 

THE SUMMARY 

The present thesis deals with a legally regulated systém to select candidates for the position 

of director for schools and school facilities in the area of so-called regional education for 

public founders. 

 

Given the nature of the selection of suitable candidates, which is crucial in the subsequent 

decision of the founder of appointment as director of a school or educational facility,          

I want to pay closer attention to the conditions of the process of bankruptcy and I want to 

draw attention to the use of relevant criteria, which the Institute is given. 

 

The chosen theme of this treatise, which I tried to capture has not yet been completely 

processed. Therefore, this document will try to partially fill in the gap. 
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1 Úvod 

 

Téma bakalářské práce jsem si zvolila vzhledem ke skutečnosti, že funkce ředitele je pro 

školu naprosto klíčová. Škola jako instituce má velmi odpovědný úkol, vzdělávat                

a vychovávat budoucí generace. V současné době, kdy se nacházíme na prahu 21. století, 

prochází škola zásadní proměnou ze školy klasické v učící se organizaci, školu 

budoucnosti. Do popředí tak vystupuje role ředitele školy, jako reprezentanta školské 

politiky uplatňované ministerstvem i regionem. Ředitel je současně subjektem s výraznými 

pravomocemi, který školu profiluje. Řízení školy vyžaduje značný rozsah formalizovaného 

vzdělání, schopnost uplatnění analytických vědomostí, týmové práce, tvořivosti a dalších 

kompetencí.1 S ohledem na všechny tyto zmíněné skutečnosti, musí být škola odborně, 

zodpovědně a citlivě vedena. Správný výběr vhodného uchazeče a jeho jmenování do 

funkce ředitele školy, vede ke spokojenému žáku, pedagogovi, rodiči, a v neposlední řadě  

i zřizovateli.  

 

Další, nikoli nepodstatnou okolností pro výběr tématu závěrečné bakalářské práce je i to, 

že se problematikou konkursního řízení na obsazení funkce ředitele školy a školského 

zařízení již několik let zabývám ve své pracovní činnosti, a to jak z pozice státní správy, 

tak i samosprávy.  

 

Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda současný systém výběru uchazečů na funkci 

ředitele školy a školského zařízení v regionálním školství je funkčně nastaven, zda má 

smysl jej v této podobě či obecně zachovat.   

 

Zabývat se budu obsazováním funkcí ředitelů ve školách veřejných zřizovatelů, podrobně 

pak ve školách zřízených obcemi a kraji. Nebudu se zabývat nestátním školstvím, tedy 

školami soukromými a církevními. Kromě posouzení systému se zaměřím i na kritéria, 

jejich využití , aplikaci a možnosti uplatnění moderních i alternativních nástrojů.  

 

                                                 
1 SLAVÍKOVÁ, L. Vývojové aspekty managementu a řízení školy. Praha : Univerzita Karlova v Praze –  
   Pedagogická fakulta, 2003. s. 8. ISBN 80-7290-133-8. 
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Práci chci strukturovat do tří částí. Nejprve se zaměřím na teoretické poznatky, vysvětlení 

používaných pojmů, charakteristiku současného stavu školství v oblasti výběru                   

a jmenování ředitelů škol a školských zařízení, právní úpravu. Následovat bude krátký 

pohled do minulosti a naznačím, k čemu směřují budoucí tendence změn v této oblasti.  

 

Druhá část, výzkumná, by měla analyzovat případové studie typických případů získaných 

z vlastní praxe. V závěru práce bych chtěla shrnout a vyhodnotit získané poznatky, 

případně nastínit možný vývoj do budoucna, který by mohl vést k účinnějšímu                   

a efektivnějšímu výběru ředitelů škol a školských zřízení. 

 

Při zpracování své práce vycházím ze studia zákonů a dalších právních předpisů, odborné 

literatury a analýzy případových studií (kvalitativní analýza konkrétních případů typicky 

reprezentujících určitou kategorii zkoumaných případů2 získaných z vlastní praxe. 

Zamýšlenou metodu interwiev (řízený rozhovor jako metoda výzkumu spočívající 

v dotazování) jsem po aplikaci předvýzkumu pro jeho náročnost při zpracování opustila.  

Analýzou dokumentů získaných ve vlastní praxi porovnávám teoretické poznatky získané 

studiem odborných materiálů týkajících se této problematiky s informacemi skutečně 

v praxi využívanými. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha : Karolinum, 1998. s. 243.                   

   ISBN 80-7184-569-8. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

 

2  Charakteristika současného stavu, právní úprava, vysvětlení pojmů 

 

Obce, kraje a svazky obcí zřizují  školy a školská zařízení v právní formě školské 

právnické osoby podle školského zákona nebo v právní formě příspěvkové organizace 

podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. Z uvedeného zejména vyplývá, že školský zákon neumožňuje 

existenci školy a školského zařízení zřizovaného obcí, krajem nebo svazkem obcí bez 

právní subjektivity, tedy například ve formě organizační složky obce nebo kraje či jako 

součásti obce, kraje nebo svazku obcí. Činnost každé školy nebo školského zařízení musí 

být tedy vždy vykonávána určitou právnickou osobou odlišnou od zřizovatele. 

 

 

2. 1  Obec jako zřizovatel škol a školských zařízení 

 

Obec je základním územně samosprávným celkem zřízeným dle zákona č. 128/2000 Sb.,       

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Obec vykonává územní 

samosprávu ve školství. V rámci samostatné působnosti na úseku školství obec nebo 

svazek obcí zřizuje a ruší:  

- mateřské školy 

- základní školy 

- mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny  

- zařízení školního stanovování sloužící dětem a žákům škol, které zřizuje. 
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2. 2  Kraj jako zřizovatel škol a školských zařízení 

 

Kraj je vyšším územně samosprávným celkem zřízeným dle zákona č. 129/2000 Sb.,          

o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Posláním kraje je pečovat            

o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. V oblasti má kraj zákonnou 

povinnost zajistit podmínky pro uskutečňování středního a  vyššího odborného vzdělávání, 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním, 

dále jazykového, základního uměleckého a zájmového vzdělávání a pro výkon ústavní 

výchovy. Za tímto účelem má kraj pravomoc zřizovat a rušit:  

 

- střední školy 

- vyšší odborné školy 

- mateřské, základní, střední školy a školská zařízení pro děti a žáky se zdravotním 

  postižením 

- základní školy speciální 

- školy při zdravotnických zařízeních 

- školská výchovná a ubytovací zařízení 

- zařízení školního stravování pro děti, žáky a studenty škol, které zřizuje 

- střední školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny 

- jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 

- základní umělecké školy 

- školská zařízení pro zájmové vzdělávání 

- dětské domovy. 
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2. 3  Škola a školské zařízení 

 

Škola je ve smyslu školského zákona definována jako činnost spočívající v uskutečňování 

vzdělávání podle vzdělávacích programů, která je v zásadě vykonávána určitou právnickou 

osobou. Pojem „škola“ ve smyslu určité vzdělávací instituce tedy nelze směšovat                

s pojmem „právnická osoba“. Právnická osoba může vykonávat činnost školy nebo 

školského zařízení, školy a školského zařízení nebo i více škol nebo školských zařízení. 

  

Školské zařízení je definováno jako činnost spočívající v poskytování: 

- služeb a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním   

  přímo souvisejí 

- ústavní  a   ochranné  výchovy   nebo  preventivně  výchovné  péče  ve  smyslu  zákona             

   č.  109/2002 Sb.,  o výkonu   ústavní  a   ochranné  výchovy  ve   školských   zařízeních                

   a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně některých zákonů, ve  

   znění pozdějších předpisů. 

 

Základní charakteristickou činnosti školského zařízení je tedy to, že tato činnost doplňuje, 

podporuje nebo přímo souvisí s činností školy, přičemž se může jednat jak o činnost 

vzdělávací, tak o jinou službu. Je tu tedy vždy návaznost na činnost školy.3 

 

 

2. 4  Ředitel školy a školského zařízení 

 

Ředitel je statutárním orgánem školy či školského zařízení. Vůči všem zaměstnancům 

školy je v pozici zaměstnavatele. Sám je však zároveň v pracovním poměru ke škole či 

                                                 
3 KATZOVÁ, P. Školský zákon komentář. Systém ASPI. Obsah a text § 7. Školský zákon. Vzdělávací  
   soustava, školy a školská zařízení – poslední stav textu [cit 2011-02-14] 



 
 

13

školskému zařízení. Ředitel je do své funkce jmenován zřizovatelem školy na základě 

výsledků konkursního řízení. Tento způsob je podle zákona. č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“), označován jako tzv. „vnější 

jmenování“. 

 

Na ředitele jsou kladeny poměrně vysoké nároky a velká odpovědnost. Vymezení jeho 

pravomocí deklaruje ust. § 164 a následující zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“). Ředitel je mj. i správním orgánem při 

rozhodování o právech a povinnostech fyzických osob v oblasti stání správy. Z tohoto 

velmi neúplného výčtu povinností a kompetencí vyplývá, že na ředitele školy jsou 

zákonem přeneseny některé funkce státní správy ve školství, je proto legitimní, že jsou 

zákonem stanoveny jisté předpoklady, které musí uchazeč o tuto funkci splňovat. 

 

Termín „ředitel“ je zde používán jako generově neutrální, zahrnující jak ženskou, tak           

i mužskou podobu pro označení pojednávané funkce. 

 

 

2. 5  Konkursní řízení jako předpoklad pro jmenování ředitele školy a školského  

        zařízení 

 

Ke zřizovatelským funkcím patří mj. i obsazování funkce ředitele školy a školského 

zařízení jmenováním. Tato skutečnost je upravena v ust. § 166 odst. 2 školského zákona. 

Rozhodnutí o jmenování ředitele školy a školského zařízení musí předcházet konkursní 

řízení, kterého se nový ředitel úspěšně zúčastní.   

 

Do funkce ředitele školské právnické osoby a příspěvkové organizace může být jmenován 

pouze ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon této funkce stanovené zákonem č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
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předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“). Konkrétně jsou tyto 

předpoklady stanoveny v ust. § 5 zákona o pedagogických pracovnících.  

 

 

3 Systém konkursního řízení na obsazení funkce ředitele školy               

a školského zařízení 

 

Systém konkursního řízení na obsazení funkce ředitele školy a školského zařízení 

představují pravidla a obsah. Pravidla jsou upravena prováděcím právním předpisem ke 

školskému zákonu, a to vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení         

a konkursních komisích. Domnívám se, že s ohledem na obsah činností, které jsou 

zákonem na ředitele školy přeneseny, je legitimní, že si stát chce tímto způsobem ponechat 

právo regulovat způsob výběru. Obsah by konkursnímu řízení  měl stanovit sám zřizovatel. 

Vyhláška to upřesňuje mj. konstatováním, že zřizovatel stanoví obsahové náležitosti 

přihlášky. Vzhledem k tomu, že vyhláška blíže nespecifikuje limity pro okruhy otázek, ani 

znalostního testu, dává tady maximální prostor zřizovateli, určit si vlastní kritéria (ta by 

v ideálním případě měla jít ruku v ruce s kritérii pro hodnocení činnosti ředitele). 

 

 

3. 1  Povinnost vyhlásit konkursní řízení 

 

Vyhlásit konkursní řízení je ze zákona (školský zákon) povinen zřizovatel v případě, že 

k tomu nastane důvod. Pevný termín pro vyhlášení konkursního řízení školský zákon ani 

vyhláška č. 54/2005 Sb., nestanoví. Zřizovatel by měl konkursní řízení vyhlásit tak, aby 

nedošlo k takovému prodlení, které by mělo nepříznivý dopad na chod školy. 
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3. 2  Důvody pro vyhlášení konkursní řízení 

 

Pro vyhlášení konkursního řízení musí nastat legitimní důvod. Tím může být: 

- zřízení nové příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby 

- vzdání se pracovního místa ředitele (nastane při projevu vůle ředitele ve smyslu  

ust. § 73 odst. 1 zákoníku práce; nejedná se tedy o ukončení pracovního poměru 

ředitele; nesprávným postupem je i žádost ředitele o uvolnění z funkce ) 

- odvolání z funkce ředitele školy (za předpokladu doložení zákonných důvodů dle 

ust. § 166 školského zákona, který v odst. 4 ukládá zřizovateli povinnost, či v odst. 

5 možnost ředitele odvolat) 

- úmrtí ředitele.   

 

 

3. 3  Vedení konkursního řízení a jmenování ředitele školy a školského zařízení 

 

Při vedení konkursního řízení je nutno mít na paměti obecné principy vyplývající z Ústavy. 

České republiky, Listiny základních práv a svobod, z mezinárodních smluv, kterými je 

Česká republika vázána a dále např. ze zákoníku práce, či zákonu o zaměstnanosti. Má-li 

se pracovní místo obsadit v konkursním řízení na základě zřizovatelem vypsaných 

podmínek, je zřizovatel tyto podmínky povinen zveřejnit a dodržet je.   

 

Zřizovatel jmenuje ředitele školy nebo školského zařízení do funkce na základě jím 

vyhlášeného konkursního řízení. To znamená, že se jako zákonná podmínka pro 

jmenování ředitele školy nebo školského zařízení do funkce stanoví fakt, že na tuto funkci 

bylo zřizovatelem vyhlášeno konkursní řízení a toto konkursní řízení v praxi proběhlo. 
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Účelem tohoto ustanovení je zvýšení transparentnosti výběru osob do funkce ředitelů 

škol a školských zařízení „veřejných“ zřizovatelů a zvýšení pravděpodobnosti 

„správného“ rozhodnutí ze strany zřizovatele, neboť konkursní řízení poskytuje 

zřizovateli určitý servis, tedy především podrobnější informace o jednotlivých 

účastnících řízení na základě odborného posouzení k tomu zřizovanou konkursní 

komisí. 

 

Podstatné je, že výsledky konkursního řízení mají pro zřizovatele vždy pouze doporučující 

povahu (zřizovatel nejmenuje ředitele školy nebo školského zařízení do funkce na základě 

„výsledků“ konkursního řízení). Zřizovatel tak není doporučením konkursní komise vázán 

a může do funkce jmenovat kohokoliv, kdo se jím vyhlášeného konkursního řízení účastnil 

(pokud samozřejmě splňuje zákonné předpoklady pro výkon dané funkce).  

 

Podrobnosti o konkursním řízení pak upravuje vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkursního řízení a konkursních komisích. 

 

Školský zákon tedy počítá s tím, že konkursní řízení by zásadně mělo být vždy 

předpokladem pro jmenování ředitele školy nebo školského zařízení do funkce. 

Vzhledem k tomu, že konkursní řízení je organizačně i časově vcelku náročnou záležitostí, 

je v některých případech tato podmínka poněkud komplikující. Konkrétně se jedná            

o situace, kdy právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení zůstane 

nenadále bez osoby ředitele (bez ohledu na to, z jakého důvodu - tedy zda se stávající 

ředitel vzdal své funkce, zemřel nebo byl z funkce odvolán). Standardně by v takovém 

případě měl až do jmenování nového ředitele na základě konkursního řízení zastupovat 

ředitele jím jmenovaný zástupce, který je oprávněn jej trvale zastupovat v plném rozsahu 

jeho řídící činnosti (viz ust. § 124 odst. 2 zákoníku práce). 

V některých případech však taková funkce zástupce ředitele není zřízena. S ohledem na 

skutečnost, že není možné ponechat danou právnickou osobu vykonávající činnost školy 

nebo školského zařízení zcela bez vedení, pro tyto situace i právní stanoviska Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy připouštějí, aby zřizovatel provedl jmenování do funkce 
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ředitele školy nebo školského zařízení i bez konkursního řízení, ovšem pouze na dobu 

určitou, tedy pouze na dobu do jmenování nového ředitele školy nebo školského zařízení 

na základě řádného konkursního řízení. Pro úplnost je možné poznamenat, že v současné 

době již zákon č. 262/2006 Sb., výslovně připouští i založení pracovního poměru 

jmenováním na dobu určitou.4 

 

 

3. 4  Důsledky nedodržení zákonné regulace při jmenování ředitele školy a školského 

zařízení 

 

V praxi někdy dochází k nesprávným postupům při obsazování funkce ředitele školy. 

Zřizovatel konkursní řízení nevyhlásí. Vytipovanou osobu „pověří řízením školy“. Pokud 

zřizovatel tímto způsobem řeší situaci ve škole, jedná se o neplatný právní úkon. Termín 

„pověření řízením“ nemá v českém právním řádu oporu. Nezná jej školský zákon, zákoník 

práce, občanský zákoník ani jiný právní předpis. Ředitelem školy může být jen osoba 

jmenovaná do funkce ředitele školy v souladu s ust. § 166 ost. 1 a 2 školského zákona. 

Situace, kdy škola zůstane bez osoby ředitele a nemá jmenovaného zástupce statutárního 

orgánu, který by byl oprávněn zastupovat ředitele v plném rozsahu jeho řídící činnosti, je 

de facto podle stávající právní úpravy neřešitelná. Zákoník práce sice připouští založení 

pracovního poměru jmenováním na dobu určitou (např. do doby ukončení konkursního 

řízení), avšak zvláštní právní úprava vyplývající ze školského zákona, která má v tomto 

případě před obecnou právní úpravou deklarovanou zákoníkem práce, přednost, uvádí 

pouze jednu možnost jmenování ředitele, a to na základě jím vyhlášeného konkursního 

řízení. Relevantní řešení je zřejmě věcí výkladového stanoviska. Judikatura Nejvyššího 

správního soudu v této věci dosud neexistuje.  

 

Skutečnost, zda osoba, která byla jmenována do funkce ředitele školy nebo školského 

zařízení, splňuje zákonné předpoklady pro výkon dané funkce, jsou ověřovány 

                                                 
4 KATZOVÁ, P. Jmenování a odvolání ředitele školy. Řízení školy, 2009, roč. VI, č. 4, s. 2 - 6.                 
  ISSN 1214-8679 
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orgánem, který vede rejstřík škol a školských zařízení, v rámci řízení o zápisu školy 

nebo školského zařízení, případně řízení o žádosti o zápisu změny v údajích. 

 

Pokud orgán, který vede rejstřík dojde na základě posouzení žádosti k závěru, že tuto 

změnu nelze do rejstříku zapsat, provedení změny zamítne. Nedojde-li následně k nápravě 

v dané věci (například nedojde ke jmenování nového ředitele školy nebo školského 

zařízení, který již splňuje zákonné předpoklady pro výkon této funkce), je orgán, který 

vede rejstřík škol a školských zařízení, povinen zahájit řízení o výmazu školy nebo 

školského zařízení z rejstříku, a to z důvodu uvedeného v ust. § 150 odst. 1 písm. f) 

školského zákona. 

 

Přestože standardně bude i řízení zápisu změny v údajích v rejstříku zahajováno na žádost 

navrhovatele, školský zákon umožňuje i zahájení řízení z moci úřední, a to v případě, že 

má být dosažena shoda mezi zápisem v rejstříku a skutečným stavem. V tomto případě se 

vychází z toho, že je nezbytné k naplnění účelu, ke kterému rejstřík škol a školských 

zařízení slouží, aby obsahoval validní údaje odpovídající skutečnosti. Přestože by toto 

mělo být především v zájmu těch, jichž se údaje v rejstříku dotýkají, tedy právnických 

osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, resp. jejich zřizovatelů, v některých 

případech tyto osoby nesplní svou povinnost a žádost o zápis provedené změny v údajích 

nepodají. Školský zákon tedy umožňuje, aby orgán, který vede rejstřík škol a školských 

zařízení, sám takové řízení zahájil, pokud se dozví (ať již sám z vlastní činnosti nebo 

například na základě inspekční činnosti České školní inspekce či činnosti jiného 

kontrolního orgánu apod.), že v praxi došlo k nějaké změně v údajích, která v rejstříku 

dosud nebyla provedena.5 

 

 

 

 

                                                 
5 KATZOVÁ, P. Školský zákon komentář. Systém ASPI. Obsah a text § 149. Školský zákon. Zápis změny  
   v údajích – poslední stav textu [cit 2011-02-14]  
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3. 5  Funkce ředitele školy, pracovní místo, výkon činnosti (ředitele školy)  

 

Na tomto místě bych ráda vysvětlila terminologický nesoulad v pojmech funkce ředitele 

školy, pracovní místo ředitele školy, výkon činnosti, jež jsou důsledkem postupně přijatých 

právních úprav. Školský zákon, který nabyl účinnosti k 1. 1. 2005, používá termín „funkce 

ředitele“. Rovněž tak vyhláška č. 54/2005 Sb., která je prováděcím právním předpisem ke 

školskému zákonu, uvádí tentýž pojem . Od  1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, který zavedl pojem „pracovní místo“.  A dále, zákon č. 159/2010 Sb., 

kterým byla s účinností od 1. 7. 2010 novelizována některá ustanovení zákona                    

o pedagogických pracovnících, nahradil pojem „funkce“ novým pojmem „činnost“ 

(ředitele školy). S ohledem na tato fakta, je vhodné uvedené pojmy vnímat tak, že se 

vztahují k jedné a téže předmětné skutečnosti. 

Školský zákon je ve věcech jmenování a odvolání ředitele školy ve vztahu k zákoníku 

práce a občanskému zákoníku tzv. zákonem speciálním, který má před obecnou právní 

úpravou, kterou představují zmíněné dva právní předpisy, přednost.  

 

 

4 Ředitel školy a školského zařízení v uplynulých letech 

 

4. 1  Pracovní činnost, předpoklady a způsob ustanovování do funkce ředitele  

         školy a školského zařízení před rokem 1989  

 

Řízení školy jako systému se sociální složkou je historicko-společensky podmíněné.         

V českém prostředí je škola až do roku 1990 tradičně vnímána jako správní instituce, jejíž 

řízení má podobu administrativní správy naplňující státní normy s dosahem až do denní 

pedagogické práce školy (centrálně stanovené učební plány, učební osnovy, učebnice aj.). 

Ředitel takové školy se nachází na nejnižší úrovni managementu (jako vykonavatel 

rozhodnutí učiněných na vyšších úrovních řízení). Odpovídá za ideovou, pedagogickou     
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a odbornou úroveň a výsledky práce školy, vytváří podmínky pro práci všech pracovníků, 

řídí a kontroluje práci pracovníků i žáků; pečuje o další ideově politické, pedagogické        

a odborné vzdělávání pracovníků.  

 

Pro výkon funkce jsou ředitelé připravováni, profesní příprava vedoucích pedagogických 

pracovníků má podobu tzv. funkčního studia. Jedná se o institucionalizovaný systém 

vzdělávání, který se postupně čím dál více věnuje specifickým potřebám řízení 

vzdělávacích institucí a také se diferencuje podle typu vzdělávací instituce. Zpočátku je 

pojato spíš jako politická příprava, později lze v jeho obsahu vysledovat tři základní 

obsahové složky: ideově-politickou, pedagogicko-psychologickou a složku zaměřenou na 

řízení školy a školství, která získává na kvalitě postupně s rozvojem a aplikací systémové 

teorie do školského prostředí.  

 

Ustanovování do funkce ředitele se děje jmenováním do funkce, předpokladem je 

pedagogická způsobilost, počet let praxe, morální bezúhonnost, zařazení do nomenklatury 

stranického orgánu, absolvování funkčního studia a v některých okresech i stáž na 

okresním výboru komunistické strany atp. V podobě tzv. kádrové rezervy je adept na řídící 

funkci postupně připravován.6  

 

 

4. 2  Pracovní činnost, předpoklady a způsob ustanovování do funkce ředitele  

         školy  a školského zařízení v letech 1989 - 2000  

 

Společensko politické změny, ke kterým došlo po roce 1989, znamenaly významnou 

změnu v řízení a organizaci školství. Bylo zavedeno odvětvové řízení, z předešlého 

územního. Nejvýznamnější podíl správních funkcí vůči školám a školským zařízením byl 

                                                 
6 PRÁŠILOVÁ, M. Řízení základní školy v letech 1990 – 2007. 2. část. Olomouc, UP, 2008.  [CD-ROM].  

   ISBN 978-80-244-2036. 
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svěřen ministerstvu školství a významná část zřizovatelských funkcí byla převedena ze 

státu na obce. 

 

Bezprostředně po politické změně v listopadu 1989 se stalo programovým záměrem 

odstranění nedostatků ve vzdělávání způsobené totalitním režimem a obnovení stavu, který 

charakterizoval české školství v podmínkách předválečného demokratického 

Československa před rokem 1939. To se projevilo především v personální obměně řídících 

pracovníků.7  

 

První konkurzy, které se po roce 1990 uskutečnily,  upravovala vyhláška č. 187/1991 Sb., 

o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na 

vybrané funkce v oblasti školství. Po mnoha letech, kdy byli ředitelé škol a školských 

zařízení ustanovováni do funkcí, na základě politických, odborných a morálních kvalit , se 

jednalo o první demokratický způsob výběru ředitele školy. Ředitele pak jmenoval  

školský úřad na základě výsledků konkursního řízení a po souhlasu/doporučení obce. 

 

Ředitel školy je závislý na zřizovateli školy, tzn. nejčastěji na obci a na tom kdo má právo 

ho hodnotit, rozhodovat o odvolání vůči jeho rozhodnutím a odvolat z funkce, tzn. na 

školském úřadě.  

 

Po řediteli se vyžaduje odpovídající pedagogické vzdělání, není to však důsledně 

sledováno. 

 

V polovině 90. let byla rozšířena participace na řízení škol a jejich veřejné kontrole na rady 

školy, které až do současné doby představují protiváhu funkce ředitele školy. 

Těžiště činnosti ředitele školy se přesouvá na oblast řízení. 

                                                 
7 RABUŠICOVÁ, M. Současný vzdělávací systém v ČR ve srovnávacím pohledu.. Brno : Ústav  

   pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2002. s. 12. 
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4. 3  Reforma veřejné správy v oblasti školství po roce 2000 a její vliv na výběr          

        a  jmenování ředitele školy/školského zařízení  

 

Další změny, které se školství výrazně dotkly souvisí s I. etapou reformy veřejné správy, 

kdy v roce 2000 došlo ke zrušení školských úřadů jako orgánů odvětvového řízení na 

úrovni okresů. Jejich kompetence byly přeneseny z části na nově vzniklé krajské úřady      

a z části na existující okresní úřady. V rámci II. etapy reformy však byly okresní úřady 

rovněž zrušeny a kompetence byly opět přerozdělovány, tentokrát mezi krajské úřady        

a obecní úřady obcí s rozšířenou působností. 

Hlavní výsledky reformy veřejné správy ve školství spočívaly především v posílení role 

orgánů veřejné správy při rozhodování a řízení školství, především pak orgánů 

samosprávy.  

 

Přestože reforma českého školství odpovídá vývoji v celé Evropě, stal se v důsledku této 

reformy český školský systém jedním z nejvíce decentralizovaných školských systémů 

v Evropě. 

 

Právní úprava účinná těsně před přijetím zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů stanovila, že obce a kraje jako zřizovatelé škol a školských zařízení 

byly oprávněny jmenovat a odvolávat ředitele škol a školských zařízení z funkce vždy 

pouze se souhlasem nadřízeného orgánu státní správy (tedy krajského úřadu v případě obcí 

a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v případě krajů). Tato konstrukce v praxi 

způsobovala problémy, neboť nebyly dány žádné zákonné parametry pro případ, kdy byl 

příslušný orgán státní správy oprávněn odepřít udělení souhlasu se jmenováním či 

odvoláním ředitele školy nebo školského zařízení, a jednalo se tak svým způsobem            

o nepřípustný zásah státu do samostatné působnosti obcí a krajů. 
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Při přípravě nového školského zákona se tak diskutovalo nad tím, zda, popřípadě jakým 

způsobem tento nevyhovující model nahradit. Je třeba nezapomínat na to, že školský zákon 

ukládá ředitelům škol a školských zařízení řadu nových povinností, ať již v oblasti 

kurikulární či jiné. Z tohoto důvodu je na místě, aby stát zákonem zajišťoval ředitelům škol 

a školských zařízení při výkonu jejich funkce určitou míru právní ochrany v tom smyslu, 

že nedojde k jejich odvolání z funkce například pouze z důvodu změny politické 

reprezentace (ať již na úrovni obce, kraje či státu) apod. Na druhou stranu však bylo 

nezbytné pokusit se nalézt takový model, který by nečinil z ředitelů škol a školských 

zařízení osoby „neodvolatelné“. 

 

 

5  Vývoj systému v oblasti výběru a jmenování ředitele školy a školského 
zařízení 
 

V roce 2007 v souvislosti s navrhovanou novelou školského zákona byla řešena i otázka, 

zda ponechat konkurs jako předpoklad pro výběr ředitele ve stávající podobě. Karel Rýdl, 

tehdejší poradce ministryně školství pro reformu školství uvedl, že je třeba mluvit i o tom, 

čím by se měl výběr ředitele řídit. Člověk v čele školy by měl mít určité parametry, pokud 

chce takovou organizaci řídit.  

 

 

5. 1  Profesní standard ředitele školy 

 

Právě z výše uvedeného důvodu se ministerstvo začalo zamýšlet nad tím, co by vlastně 

mělo být profesním standardem ředitele školy.8 Oblasti odpovídající potřebám reformy,  

v nichž je ředitel ve své funkci nezastupitelný, směřují k hodnocení práce ředitele. Jejich 

využití by mohlo být docela dobře aplikovatelné už při samotném výběru uchazečů na 

funkci ředitele.  

                                                 
8 ŠTEFFLOVÁ, J. Jak hodnotit ředitele. [online]. 2007, č. 11 [cit. 2010-04-28] Dostupné na WWW :  

   <http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=274&PHPSESSID=0f25f5call40cecb2f> 
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Výčet oblastí, v nichž je ředitel školy ve své funkci nezastupitelný: 

- řízení strategie školy (schopnost zabezpečit její proměnu a vytvořit podmínky pro 

práci v týmu; do jaké míry je ředitel schopen formulovat svoji vizi o škole              

a přesvědčit své spolupracovníky, aby ji naplňovaly) 

- řízení vzdělávacího procesu – zásadní role ředitele (v tom spočívá zajištění 

školního vzdělávacího programu; vytvářet pozitivní klima, zajištění systému 

zpětných vazeb pro autoevaluaci; introvert i ten, který se bojí komunikovat toho 

pro školu asi moc neudělá) 

- řízení lidí (podstatná je osobnost ředitele) 

- řízení zdrojů (výběr a rozvoj pracovníků, plán dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků a hodnocení pracovníků) 

- řízení informací (jak ve škole funguje tok informací; ředitel kontroluje, zda se 

informace dostaly tam, kam měly) 

 

Naprostá většina ředitelů vyslovila v souvislosti s hodnocením práce nelibost z důvodu, že 

jejich práci hodnotí často laici.  

 

 

5. 2  Zavedení funkčního období ředitele školy a školského zařízení 

 

S ohledem na politické změny, ke kterým v té době došlo, např. i ve změně osoby ministra 

školství, nebyl návrh novely školského zákona dále projednáván. Přesto úprava jmenování 

a odvolávání ředitelů škol a školských zařízení je stále „horkou“ záležitostí. V současné 

době již prošel vnějším připomínkovým řízením návrh nový, který by měl výrazně 

zasáhnout do zmíněné oblasti. Novinkou, která přichází v obměněné podobě po více než 

deseti letech9, je zavedení funkčního období ředitele školy v délce šesti let.  

 

Návrh předpokládá, že před ukončením funkčního období se rozhodne o tom, zda ředitel 

zůstane ve funkci pro další funkční období nebo zda zřizovatel vyhlásí konkurs na funkci 

                                                 
9 MŠMT ČR. Pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k hodnocení práce ředitelů škol a školských  
   výchovných zařízení. Č.j.: 11 639/98-25. Věstník Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
    republiky, 1998. Ročník LIV, sešit 5.  
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ředitele a na další funkční období jmenuje ředitele podle výsledků konkursu. Vyhlášení 

konkursu by nová právní úprava umožnila na základě rozhodnutí zřizovatele, z podnětu 

České školní inspekce nebo školské rady příslušné školy. V případech, kdy zřizovatel, ČŠI 

ani školská rada nebudou iniciovat konkurs, by se funkční období ředitele ze zákona 

prodloužilo o dalších 6 let. U ředitelů škol a školských zařízení jmenovaných do funkce 

podle stávajících předpisů by zákon stanovil, kdy jejich funkční období skončí podle délky 

jejich dosavadního působení ve funkci ředitele. Ministerstvo připravuje novou podobu 

vyhlášky o konkursech. 

 

Souvislost s tímto má však dle zřizovatelů problematická platná právní úprava (§ 166 odst. 

5 školského zákona), podle níž mohou ministerstvo, kraje, obce a svazky obcí jako 

zřizovatelé škol a školských zařízení odvolat ředitele školy z funkce pouze v případě 

závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z vykonávané 

funkce. Zřizovatelé tak nemohou včas řešit personální problémy v některých špatně 

řízených školách. 

 

 

5. 3  Shrnutí 

 

Domnívám se, že návrh na zavedení funkčního období ředitele školy a školského zařízení 

je více méně kompromisem mezi: na jedné straně prosazované možnosti na autokratickou 

formu výběru s velkým rizikem netransparentnosti, nekontrolovatelnosti a tedy i obtížné 

přezkoumatelnosti subjektivních personálních rozhodnutí zřizovatelů; na straně druhé 

názoru, který vzhledem k důležité společenské funkci, která škole náleží, na nezbytnost 

zachovat konkursní řízení a nepřipouštět tak zcela volnou úvahu zřizovatele o obsazení 

funkce ředitele školy/školského zařízení.  

 

S ohledem na výkon všech činností, které jsou řediteli zákonem uloženy je nutné zajistit, 

aby ředitelé byli do určité míry nezávislí na momentální politické reprezentaci obce nebo 

kraje a právní úprava by je měla chránit před nekompetentními zásahy. Řízení školy by 
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v případě zavedení možnosti odvolat ředitele ze strany zřizovatele pod jakoukoliv 

záminkou, mohlo ztratit koncepční charakter a orientovat se podle momentálních názorů 

politických, tedy i do značné míry laických představitelů obce nebo kraje.  

 

 

6  Možnosti uplatnění moderních nástrojů personálního managementu 

 

6. 1  Tvorba hodnotících kritérií 

 

Tvorba hodnotících kritérií je pracná a měli by se jí zúčastnit všechny zainteresované 

osoby. Volba řádných hodnotících kritérií musí zcela jednoznačně měřit to, co chceme, 

zajistí platnost (validitu) hodnocení i jeho dostatečnou spolehlivost (reliabilitu), která 

potažmo zajistí i jeho objektivitu. Pozor na stanovení příliš velkého počtu kritérií, což 

snižuje pravděpodobnost správného hodnocení. Nelze přeceňovat význam hodnocení 

osobnostních faktorů ani schopností, konkrétních dovedností a pracovních znalostí. Vždy 

je třeba sledovat, jak se osobní vlastnosti pracovníka uplatňují v jeho pracovních                

a sociálních dovednostech. 

 

Pokud má hodnocení sloužit pro další rozvoj lidských zdrojů, sledují se znalosti, 

dovednosti a schopnosti pracovníka, jeho pracovní a sociální chování.10 

 

 

 

 

 
                                                 
10 KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, 2010.       

     ISBN 978-80-247-2497-3. 
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6. 2  Hodnocení v prostředí assessment centre 

 

Společné „soustředění“ v prostředí hodnotícího střediska (assessment centre) minimálně 

v délce jednoho dne (častěji více dnů) uchazečů o určité postavení, řídící funkci či 

pracovníků ve stejném postavení či funkci, jehož účelem je zhodnotit, poměřit, posoudit 

jejich určité charakteristiky – především pracovní výkon, pracovní schopnosti, rozvojový 

potenciál a někdy i znalosti a dovednosti potřebné pro výkon funkce či profesního 

postavení. Odborníci tuto metodu klasifikují jako druhý nejvalidnější způsob hodnocení 

(na prvním místě je hodnocení lidí přímo při práci, na třetím pak hloubkové rozhovory 

spojené s psychodiagnostikou). Její nespornou výhodou je především komplexnost             

a objektivita hodnocení podle zadaných kritérií a hodnocení více hodnotiteli najednou. Je 

to náročná metoda hodnocení zpravidla nově přijímaných pracovníků větším počtem 

posuzovatelů, ve školství zatím téměř neužívaná. Nalezne však své opodstatnění i tam při 

výběru pracovníků pro řídící funkce. Umožnila by vybrat ze zájemců ty s nejlepšími 

osobnostními a profesními předpoklady pro výkon řídící funkce ve školství, ale také by 

umožnila naplánovat další vzdělávání individuálně pro každého zájemce tak, aby byly 

akcentovány především oblasti, ve kterých má uchazeč ještě rezervy.11 

 

 

6. 3  Využití psychologie písma 

 

Hlavním oborem, ve kterém se dnes uplatňuje grafologie je na prvním místě  

personalistická činnost, zvláště výběr pracovníků.12 Grafologie je diagnostická metoda, jež 

mapuje v širokém záběru strukturu a dynamiku osobnosti pisatele a to i ve vzájemných 

                                                 
11 KOBEROVÁ, E. Assessment centre a možnosti jeho uplatnění ve školském personálním managementu.      

    Praha : Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy – Ústav výzkumu a rozvoje školství, 2001.  

 
12 JEŘÁBEK, J. Grafologie více než diagnostika osobnosti. 5. rozšířené vydání. Praha : Argo, 2003. s. 253.   

    ISBN 80-7203-524-8. 

. 
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vztazích. Nespokojí se tedy s pouhým výčtem vlastností a schopností pisatele . To je právě 

její předností oproti testům úzce zaměřeným jenom na určité složky osobnosti – jako jsou 

kupříkladu testy inteligence, pozornosti.. Grafologickým rozborem je například možné 

zjistit i v jaké míře je pisatel schopen zvládat stresovou zátěž, jaké má komunikativní 

schopnosti, jakým způsobem a zda vůbec prosazuje své názory, zda se u něj často střídají 

nálady, což ovlivňuje i rovnoměrnost jeho pracovního výkonu, zda je agresivní a jak se 

tato agresivita projevuje, jako strategii chování a jednání pisatel vůči svému okolí volí, zda 

je přátelský a vstřícný nebo naopak.  

Validita grafologických metod je jasně dokázána (viz např. Test v Mladé Frontě Dnes    

z 3. 2. 1999).  
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VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

7 Charakteristika výzkumu 

 

7. 1  Cíl výzkumu 

 

Cílem výzkumu je zjistit, zda zřizovatelé, případně konkursní komise, využívají možnosti 

dát konkursnímu řízení vlastní obsah. Tj. v rámci procesu, který upravuje v současné době 

platná vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, 

stanovit vlastní kritéria, použít konkrétní hodnotící metody, sledovat předem určené  

skutečnosti, strukturovat rozhovor, připravit a zadat uchazečům test, aj.  

 

 

7. 2  Formulace hypotéz 

 

Hypotéza A 

Kritéria aplikovaná pro posuzování uchazečů při konkursních řízeních na obsazení funkcí 

ředitelů škol školských zařízení se omezují výlučně na hodnocení předpokladů 

stanovených právními předpisy, které uchazeči dokládají v podobě požadovaných 

dokumentů. 

 

Hypotéza B 

Vlastní kritéria pro hodnocení uchazečů o funkci ředitele školy a školského zařízení, ať již 

navržena či stanovena zřizovatelem, případně komisí, využívána nejsou.  
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Hypotéza C 

Možnost podrobit uchazeče testu prokazujícímu znalost problematiky v oblasti, ve které 

budou vykonávat svoji funkci, jež výslovně nabízí vyhláška č. 54/2005 Sb., využívána 

není.  

 

 

7. 3  Použité metody výzkumu  

 

V bakalářské práci využiji metodu obsahové analýzy případových studií, která představuje 

kvalitativní analýzu typických případů získaných z vlastní praxe a reprezentujících určitou 

kategorii zkoumaných případů. 

Obsahová analýza je jednou z nejmladších výzkumných metod. Byla vyvinuta Bernardem 

Berelsovem ve čtyřicátých letech 20. století, který ji původně vytvořil pro analýzu obsahu 

masmédií. Tato nově vyvinutá metoda brzy zdomácněla v nejrůznějších humanitních  

oborech, jako např.  sociologii, psychologii a v neposlední řadě také v pedagogice. Lze ji 

chápat jako metodu kvantitativní nebo nekvantitativní. Kvantitativní analýza spočívá 

v převedení kvalitativních parametrů (slovních pojmů, témat) na kvantitativní míru, 

numerickou hodnotu. Ve druhém případě se jedná o analýzu, která se nevyjadřuje 

v počitatelných ukazatelích a neopírá se tedy o explicitně vyčleněné kategorie jevů.13   

 

 

7. 4  Případové studie 

 

Do případové studie jsem zahrnula 82 realizovaných konkursních řízení. O průběhu 

konkursních řízení mám vedené podrobné záznamy od okamžiku odvolání, rezignace či 

                                                 
13 GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno : Paido, 2000. ISBN 80-85931-79-6. 
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jiného způsobu ukončení funkce ředitele školy. Pouze ve dvou ze sledovaných případů 

bylo konkursní řízení vyhlášeno na nově vzniklé organizace. Zaznamenávám případné 

poskytnutí metodické pomoci, vlastní nebo zjištěné při jednáních. Eviduji kvalitativní          

i kvantitativní údaje o uchazečích, samozřejmě v anonymizované podobě. A v neposlední 

řadě přístup zřizovatele, ve smyslu znalosti o průběhu a obsahu konkursu, zájmu                

a porozumění předkládaným koncepcím, k hodnocení předkládaných dokumentů uchazečů, 

aj.    

 

 

7. 5  Předvýzkum 

 

Původním záměrem mého výzkumu bylo použít metody interwiev, tedy řízeného 

strukturovaného rozhovoru (metoda výzkumu spočívající v dotazování). Předvýzkum jsem 

realizovala u dvou obcí, zřizovatelů mateřské školy a základní školy a mateřské školy. 

Získané odpovědi byly velmi obsáhlé a jejich zpracování by bylo poněkud náročné.        

Od svého původního záměru jsem tedy upustila.  
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8 Vlastní výzkum 

 

Druhy zřizovatelů podle zastoupení 

Druh - z řizovatel u analyzovaných škol/školských za řízení Počet % 
Celkem - zřizovatel 82 100% 
Obec - zřizovatel 64 78% 
Kraj - zřizovatel 18 22% 

 

 

 

Zřizovatelé škol/školských za řízení podle druhu 

Obec - 
zřizovatel

78%

Kraj - zřizovatel
22%

 

Graf 1 – druhy zřizovatelů 

 

Z grafu zjišťujeme, že ve sledovaném vzorku je poměr zastoupených škol a školských 

zařízení zřizovaných obcí ve výrazné převaze nad školami a školskými zařízeními 

zřizovanými krajem.  
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Zastoupené školy a školská zařízení podle druhu/typu  

Školy/školská za řízení podle druhu/typu Počet % 
Celkem 82 100% 
Gymnázium 5 6% 
SOŠ 6 7% 
Základní škola speciální 4 5% 
Základní škola praktická 2 2% 
VOŠ a SOŠ 3 4% 
ZŠ 13 16% 
ZUŠ 3 4% 
MŠ 39 47% 
DDM 3 4% 
DD 4 5% 

 

Zastoupené školy/školská za řízení

50%

3%

4%

2%

2%

2%

9%

2%

22%

2%

2%

Celkem Gymnázium SOŠ

Základní škola speciální Základní škola praktická VOŠ a SOŠ

ZŠ ZUŠ MŠ

DDM DD
 

Graf 2 – zastoupené školy/školská zařízení 

Z grafu zjišťujeme četnost konkursních řízení podle druhu a typu škol a školských zařízení. 

Již na první pohled je zřejmé, že nejčastěji se konaly konkursní řízení na obsazení funkcí 

ředitelek mateřských škol (vzhledem k velmi nízkému zastoupení mužů – učitelů 

v mateřských školách (0,2%)14 volím ženskou podobu označení funkce). Druhou 

nejpočetněji zastoupenou skupinou jsou konkursy na obsazení funkcí ředitelů základních 

škol.   

                                                 
14 BABANOVÁ, A. et al. Generovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém.Sborník textů kolektivu  
    autorek k problematice generových aspektů školství v ČR. Gender Studies, o. p. s., 2008. s. 9.              
    ISBN 978-80-86520-28-5 
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Výčet sledovaných kritérií při konkursních řízeních na obsazení funkcí ředitelů škol        

a školských zařízení 

hodnocení p ředpoklad ů - konkurs ů celkem 82 100% 
obsahové náležitosti přihlášky 82 100% 
kvalifikační předpoklady 82 100% 
praxe 82 100% 
bezúhonnost 82 100% 
zdravotní způsobilost 82 100% 
čestné prohlášení k "lustračnímu zákonu"* 79 96% 
další kritéria - stanovená zřizovatelem 1 1% 
další kritéria - stanovená komisí 3 4% 
další kritéria - jiná 4 5% 

podrobení uchazeče testu prokazujícímu znalost problematiky v oblasti 
školství 0 0% 
hodnocení odborníka 7 9% 

* Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve     

státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské 

republiky, ve znění pozdějších předpisů 

Aplikace kritérií p ři posuzování uchaze čů o funkci 
ředitele školy/školského za řízení
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Graf 3- aplikace kritérií při posuzování uchazečů o funkci na ředitele školy/školského 

zřízení  

 

Graf nám signalizuje, že kritéria či předpoklady stanovené právními předpisy jsou při 

konkursních řízení aplikována ve všech případech. Kritéria, která by mohl (a měl) stanovit 

zřizovatel, případně komise, téměř neexistují. Ve velmi malém početním zastoupení je 

využita možnost přizvání odborníka. Pouze v jednom ze sledovaných případů si stanovil 

kritéria zřizovatel. 
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Validita předložených dokumentů 

validita p ředložených dokument ů 82 absence  % nepřesnost % 
přihláška 82 39 48% 12 15% 
kvalifikační předpoklady 82 17 21% 6 7% 
praxe 82 14 17% 36 44% 
bezúhonnost 82 4 5% 0 0% 
zdravotní způsobilost 82 5 6% 11 13% 
čestné prohlášení k "lustračnímu zákonu"* 82 7 9% 9 11% 

 

Validita p ředložených dokument ů

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

přihláška

kvalifikační předpoklady

praxe

bezúhonnost

zdravotní způsobilost

čestné prohlášení k "lustračnímu zákonu"*

82 absence % nepřesnost %
 

Graf 4 – validita předložených dokumentů 

 

Za zajímavý údaj považuji validitu předkládaných dokumentů. Z grafu je patrné, že 

předložení kompletních i správných dokumentů činí uchazečům překvapivě často 

problémy. Nejproblematičtější se ze zobrazení jeví doklad, kterým uchazeč prokazuje 

praxi, spíše pak její přesnost než předložení dokladu jako takového.  Rovněž přihláška činí 

uchazečům obtíže. Pouze dokument, kterým se prokazuje bezúhonnost formální 

nepřesnosti nemívá, to plyne jistě z povahy získání dokladu, který vydává orgán, který 

vede Rejstřík trestů ČR. 
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Vhodnost uchazečů ve vztahu k přihlášeným uchazečům a pozice, ze které byli 

zřizovatelem jmenováni do funkce ředitele školy a školského zařízení 

konkursní řízení počet uchaze čů vhodných ke jmenování jmenovaný z pozice 
1 3 1 1 
2 2 1 1 
3 1 1 0 
4 1 1 1 
5 3 3 3 
6 5 2 1 
7 2 1 1 
8 4 3 2 
9 7 2 1 
10 4 2 1 
11 1 1 1 
12 1 0 0 
13 3 1 1 
14 6 4 2 
15 2 1 1 
16 3 3 3 
17 17 3 3 
18 4 2 1 
19 2 2 1 
20 1 1 1 
21 2 2 1 
22 2 1 1 
23 4 1 1 
24 3 2 1 
25 3 1 1 
26 3 1 1 
27 4 1 1 
28 2 1 1 
29 5 3 2 
30 7 3 1 
31 4 2 1 
32 4 2 1 
33 1 1 1 
34 0 0 0 
35 1 1 1 
36 3 1 1 
37 1 1 1 
38 1 1 1 
39 2 2 1 
40 2 2 1 
41 5 1 1 
42 1 1 1 
43 2 0 0 
44 2 2 1 
45 2 2 1 
46 9 5 2 
47 4 2 1 
48 3 2 1 
49 3 2 1 
50 5 1 1 
51 1 1 1 
52 2 1 1 
53 2 2 1 
54 4 1 1 
55 2 1 1 
56 1 1 1 
57 3 3 2 
58 4 3 1 
59 4 1 1 
60 6 3 1 
61 1 1 1 
62 2 2 2 
63 3 2 1 
64 3 1 1 
65 4 1 1 
66 3 1 1 
67 1 1 1 
68 5 2 1 
69 4 1 1 
70 1 1 1 
71 1 1 1 
72 3 2 1 
73 2 2 1 
74 3 1 1 
75 2 1 1 
76 4 2 1 
77 1 1 1 
78 4 1 1 
79 3 1 1 
80 5 3 1 
81 1 1 1 
82 1 1 1 
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Souhrnná tabulka s číselným vyjádřením počtu jmenovaných ředitelů škol a školských 

zařízení ve vztahu k umístění u konkursní komise  

 

pozice ke jmenování počet jmenování 
jmenoval z 1. místa 69 

jmenoval z 2. místa 6 

jmenoval z 3. místa 3 

nejmenoval 4 

 

 

Počet jmenování podle umíst ění p ři konkursním 
řízení

84%

7% 4% 5%

jmenoval z 1. místa jmenoval z 2. místa jmenoval z 3. místa nejmenoval
 

Graf 5 – počet jmenování podle umístění při konkursním řízení 

 

Z výsledků zobrazení je zřejmé, že zřizovatelé jmenují ředitele v naprosté většině případů 

z 1. pozice vhodnosti při hodnocení u konkursní komise. Ke jmenování z druhého či třetího 

místa doporučeného komisí, dochází spíše ojediněle. Ve sledovaných případech nastala i 

situace, kdy zřizovatel nejmenoval nikoho. V tom případě bylo nutno konkursní řízení 

vyhlásit opakovaně.  
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8. 1  Analýza hypotézy A a interpretace 

 

První analýzou případových studií jsem ověřovala hypotézu, že kritéria aplikovaná pro 

posuzování uchazečů při konkursních řízeních na obsazení funkcí ředitelů škol           

a školských zařízení se omezují výlučně na hodnocení předpokladů stanovených 

právními předpisy, které uchazeči dokládají v podobě požadovaných dokumentů. 

 

Ve zkoumaném vzorku byla výrazně početněji zastoupena obec jako zřizovatel 

škol/školských zařízení poměrem 78% ku 22% organizacím zřizovaných krajem.  

Z výsledku šetření vyplynulo, že komise vždy hodnotí předpoklady, které uchazeč dokládá 

ve vztahu k vyhlášeným podmínkám majícím oporu v právních předpisech. Vždy je 

požadovaná přihláška, doložení a splnění kvalifikačních předpokladů, požadované praxe, 

bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti. Čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., 

kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních 

orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky   

Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, je vyžadováno téměř vždy (96% 

případů). A tímto výčet kritérií aplikovaných pro posuzování uchazečů při konkursních 

řízeních na obsazení funkcí ředitelů škol /školských zařízení je téměř vyčerpán. Je spíše 

výjimkou, že uchazeče hodnotí odborník (9% případů), přičemž z počtu 7 odborníku jím 

byl ve třech případech zástupce školské rady VOŠ nebo SŠ. Usuzuji tak proto, že ze 

zkoumaného vzorku bylo realizováno konkursní řízení na třech VOŠ a SŠ, přičemž každá 

z těchto součástí má zřízenou vlastní školskou radu, jejíž zástupce je do konkursní komise 

delegován. Vyhláška č. 54/2005 Sb.,  však účast zástupců dvou školských rad, jsou-li 

součástí jedné právnické osoby, neřeší. Výkladové stanovisko ministerstva školství uvádí, 

že zástupce té školské rady, která je zastoupena součástí školy, jež má více žáků, je 

delegován za člena konkursní komise a zástupce školské rady jiné součásti školy, která je 

zastoupena nižším počtem žáků, je delegován do konkursní komise jako odborník s hlasem 

poradním. Závěr, ke kterému jsme dospěli je tedy ten, že odborníci se ve sledovaných 

případech zúčastnili pouze čtyři. Alespoň malá snaha o změnu, resp. rozšíření možností 

relevantního posuzování, zde byla projevena. Ve čtyřech případech byla použita „nějaká 

jiná“ kritéria, třikrát stanovila kritéria komise a jedenkrát zřizovatel. Naproti tomu, 
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možnost, deklarovanou přímo vyhláškou č. 54/2005 Sb., a to: podrobní uchazeče testu 

prokazujícímu znalosti problematiky v oblasti školství, nikdo nevyužil. Domnívám se, že 

důvodem je skutečnost, že test by musela sestavit sama komise. A to se zřejmě členům 

komise jeví jako složité a možná i náročné na zpracování. K tomu doplním vlastní 

poznatek. V opakovaných případech byl žádán odbor školství krajského úřadu                    

o vypracování jakéhosi univerzálního testu, který by zřizovatelé bez ohledu na druh či typ 

školy nebo školského zařízení chtěli použít. Tedy zájem na straně zřizovatelů by zřejmě 

byl, problémem zřejmě je otázka „jak na to“. Doporučením by mohlo například být, 

kontaktovat profesionální personální agenturu.      

 

Závěrem lze tedy konstatovat, že první hypotéza se potvrdila. 

 

 

8. 2  Analýza hypotézy B a interpretace 

 

Ve druhé analýze případových studií jsem zkoumala hypotézu, která uvádí, že vlastní 

kritéria pro hodnocení uchazečů o funkci ředitele školy/školského zařízení, ať již 

navržena či stanovena zřizovatelem, případně komisí, využívána nejsou.  

 

Ve zkoumaném vzorku je velkou výjimkou, představující pouhé 1% případů, kdy 

zřizovatel stanovil vlastní kritéria. Přesto možná snaha o pozitivní vývoj v této situaci by 

se dala předpokládat. Ve třech případech realizovaných konkursních řízeních stanovila 

kritéria komise a ve čtyřech případech byla použita kritéria jiná. Mohly jimi být ICT 

znalosti, ověřované na místě, psychologické testy, osobnostní testy. Toto konstatování 

doplním osobním zjištěním, kdy se domnívám, že není ideální způsob používat 

k psychologickému hodnocení uchazeče o funkci ředitele školy/školského zařízení, 

poradenské psychology, z pedagogicko-psychologických poraden či speciálně 

pedagogických center, s čímž se lze v praxi setkat. Jsou specializováni na jinou klientelu, 

než jsou uchazeči o řídící funkce. Přestože výsledky nejsou zdaleka přesvědčivé.  
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Hypotéza se tím zjištěním jednoznačně potvrdit ani vyvrátit nepodařilo. 

 

 

8. 3  Analýza hypotézy C a interpretace  

 

Třetí hypotézou, kterou jsem zamýšlela zkoumat, byla teorie o tom, možnost podrobit 

uchazeče testu prokazujícímu znalost problematiky v oblasti, ve které budou vykonávat 

svoji funkci, jež výslovně nabízí vyhláška č. 54/2005 Sb., využívána není.  

 

V žádném ze zkoumaných konkursních řízeních nepodrobila konkursní komise uchazeče 

testu prokazujícímu znalost v oblasti, v níž bude vykonávat svoji funkci. Domněnku, čím 

je tato situace způsobena, jsem vyslovila již výše. Doplním jen, že důvodem může být 

časová náročnost, nejen při zpracování, ale i při vyhodnocování. testu.  

 

V neposlední řadě je třeba se zamyslet i nad tím, koho zřizovatel jmenuje členem komise.  

I přes značnou politickou odpovědnost, kterou zřizovatel vůči veřejnosti má, umožňuje 

vyhláška č. 54/2005 Sb., zřizovateli jmenovat za člena komise takřka kohokoli, tedy           

i člověka, který nemá se školstvím nic společného. Rozumný zřizovatel by to udělat neměl.  
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9  Závěr 

 

Ve své práci jsem dospěla ke zjištění, že kritéria aplikovaná pro posuzování uchazečů při 

konkursních řízeních na obsazení funkcí ředitelů škola školských zařízení se téměř výlučně 

omezují na hodnocení předpokladů stanovených právními předpisy, které uchazeči 

dokládají v podobě požadovaných dokumentů. Koncepci rozvoje školy nebo školského 

zařízení, která je v požadavcích zřizovatelů požadována vždy, není přikládán nijak zásadní 

význam. Do budoucna by mohlo být pro obě strany (zřizovatele i nového ředitele) jistě 

přínosné, s odstupem času koncepční záměr, který ředitel předkládal ke konkursnímu 

řízení vyhodnotit.  Jistě by mohlo být přínosem pro vlastní kritéria, která by hodnotila 

ředitele na základě jeho profesních znalostí, manažerských dovedností, vyjadřovacích 

schopností,  postojů, osobnostních předpokladů, aj., stanovena nejsou.  

 

Provedený výzkum potvrdil, že stávající systém hodnocení uchazečů o funkci ředitele 

školy při konkursním řízení je víceméně nahodilý. Školský zákon dává zřizovateli možnost 

jmenovat („vhodného“, přestože takto formulováno to v zákonném ustanovení není) 

uchazeče z kteréhokoli místa, smysl stanovení pořadí komisí to pak poněkud ztrácí. 

Komise nemá stanoveny podmínky pro objektivní hodnocení. Sama si je nevytváří, pomoci 

odborníků, zejména z oblasti personálního managementu, nevyužívá. 

 

Přestože systém je pevně nastaven, ve smyslu procesních úkonů, mají zřizovatelé při 

jmenování dosti velkou autonomii. Konkursní komise je jen jakýmsi poradním  orgánem. 

Profesionální výběr zde chybí.  

 

Shrnu-li všechny poznatky, mohu závěrem zkonstatovat, že do téměř všech vyhlášených 

konkursů se přihlásí minimálně 1 uchazeč. Většinou splní podmínky vyplývající ze zákona 

o pedagogických pracovních. V případě, že je uchazeč jen jeden, je na 90% i shledán 

konkursní komisí vhodným a navržen zřizovateli ke jmenování. Zřizovatel v 99% 

sledovaných případů také uchazeče jmenuje. Za vyhodnocované období nebyl žádný 

z ředitelů odvolán v době těsně následující po konkursním řízení, kdy by se dalo 
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předpokládat, že důvodem mohl být nesprávný výběr. Institut jmenování se zkušební 

dobou, který se do oblasti pracovního práva dostal s nabytím účinnosti nového zákoníku 

práce, není v našich podmínkách zatím příliš využíván.   

 

Vzhledem k tomu, že pojem školský management používáme jako synonymum pojmu 

řízení či řízení školství15, domnívám se, že tuto práci lze chápat jako využitelnou v oblasti 

školského managementu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 BACÍK, F.; KALOUS, J.; SVOBODA J. et al. Úvod do teorie a praxe školského managementu. 1. díl.  

    Praha: Karolinum, 1995. s. 9. ISBN 80-7184-010-6. 
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PŘÍLOHA 

 

Právní předpisy 

 

� Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon 

některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské 

Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších 

předpisů 

� Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých 

souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů 

� Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských 

zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 

některých zákonů, ve  znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném       

a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

� Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

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

� Vyhláška č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich 

činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství 

� Vyhláška č. 72/2003 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich 

činností při konkursním řízení na vybrané funkce v oblasti školství 
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� Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 

� Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních 

komisích  


