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Úvod 

V současné době dochází ke změnám ve všech oblastech našeho života. Tyto 

změny přinášejí nové výzvy, možnosti, ale i požadavky, které kladou jiné nároky 

na znalosti a schopnosti lidí. Už nevystačíme pouze s tím, co jsme se naučili ve školních 

lavicích, je potřeba se vzdělávat po celý život. „Vzdělávání je jedním z nejdůležitějších 

faktorů rozvoje společnosti i člověka jako jedince, který pokud chce obstát a být úspěšným 

– musí využít vlastní potenciál k permanentnímu vzdělávání a rozvoji. Vzdělávací systém 

by měl proto reagovat pružně na vnější i vnitřní změny hospodářského a společenského 

charakteru a přinášet takové možnosti a nabídky vzdělávání, které uvedené snahy podpoří 

a povedou k efektivnímu vzdělávání a rozvoji.“
1
 Vzdělávání by nemělo být nahodilé, 

ale mělo by vycházet z konkrétních vzdělávacích potřeb, v tomto případě ředitelů škol. 

 Rozvoj lidských zdrojů je základem personální politiky, na kvalitě lidí závisí 

úspěšnost organizace. Osobnost ředitele školy a jeho řídící schopnosti mají podstatný vliv 

na činnost školy, pedagogický proces, ovlivňuje ostatní zaměstnance, prezentuje školu 

navenek, svým stylem vedení utváří klima školy, komunikuje, získává i ostatní partnery, 

argumentuje, naslouchá, musí vidět také do budoucnosti, vyhledávat příležitosti, umět 

si odpovědět na základní strategické otázky, hospodařit s finančními prostředky, orientovat 

se v právních otázkách, umět pracovat s moderními informačními a komunikačními 

technologiemi, vybrat z nepřeberného množství informací pouze ty potřebné, … Je uveden 

jen krátký výčet toho, co by měl ředitel školy všechno zvládnout. Současné pravomoce 

ředitele školy zasahují do všech oblastí řízení provozu a činnosti školy. Proto i vzdělávání 

ředitelů by mělo být systematické, propracované a vycházet z konkrétních vzdělávacích 

potřeb, činností, které vykonávají a to v současné době chybí. Ředitelé se učí metodou 

pokusu omylu a je pouze na nich, zda a jak se budou po splnění zákonné povinnosti dále 

vzdělávat. Někdo může namítnout, že nejvíce se lidé naučí v praxi, s čímž lze souhlasit, ale 

systematickým vzděláváním, které bude vycházet z konkrétních vzdělávacích potřeb, 

se může spoustě situacím, které musí ředitel školy řešit, předejít a energii z poučování 

se z vlastních chyb vynaložit jiným směrem.  

Školský management souvisí i s dalšími vědními disciplínami jako je pedagogika, 

psychologie, sociologie, ekonomika, … To znamená, že i ředitel školy musí vycházet 

a uplatňovat v praxi poznatky z těchto vědních oborů.  

                                                           
1
 VETEŠKA, J., Kompetence ve vzdělávání dospělých: Pedagogické, andragogické a sociální aspekty, s. 7. 
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Téma „Identifikace vzdělávacích potřeb ředitelek mateřských škol“ patří 

do modulu personálního managementu oblasti vedení lidí. Vedoucí pedagogický 

pracovník odpovídá za kvalitu výchovně vzdělávacího procesu a rozvoj školy, cílů 

dosahuje prostřednictvím jiných lidí, proto by měl umět řídit a vést především sám sebe, 

systematicky a cíleně na sobě pracovat, dále se vzdělávat, vědět, v čem jsou jeho slabé 

i silné stránky. Jenom tak může jít příkladem ostatním zaměstnancům a vést i je k jejich 

rozvoji.  

 Cílem této práce je zmapovat oblast vzdělávání vedoucích pedagogických 

pracovníků a identifikovat činnosti, od kterých se jejich vzdělávací potřeby odvíjejí 

a v rámci výzkumného šetření zjistit, jak přistupují ředitelky mateřských škol ke svému 

vzdělávání a jaké mají konkrétní vzdělávací potřeby. 

Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se zabývá východisky 

pro identifikování vzdělávacích potřeb ředitelů škol, vychází ze změn ve společnosti, 

zákonných požadavků, kompetencí, ale i z doporučení výzkumných zpráv, identifikuje 

současný stav vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků, popisuje některé metody 

a formy dalšího vzdělávání. 

Výsledky výzkumného šetření jsou prezentovány v empirické části. Výzkum je 

realizován dotazníkovým šetřením na základě pěti výzkumných otázek zjišťujících 

vzdělávací potřeby vedoucích pedagogických pracovníků mateřských škol. Cílem je zjistit, 

jaké mají konkrétní vzdělávací potřeby, jaké formy vzdělávání upřednostňují, jaká je jejich 

motivace k dalšímu vzdělávání, co se jim při vzdělávání osvědčilo a jaké jsou v současném 

vzdělávání mezery.  

Tato práce je doporučením a nabídkou vzdělávacích možností, jak na sobě 

systematicky a cílevědomě pracovat, a tak efektivně a účelně plánovat svůj další rozvoj. Je 

využitelná v oblasti dalšího vzdělávání nejen pro vedoucí pedagogické pracovníky 

a učitele, kteří se chtějí přihlásit do konkursu, ale i pro ty, kteří chtějí na sobě dále 

pracovat, celoživotně se vzdělávat, protože vzdělávání vede k celkovému rozvoji, 

zvyšování spokojenosti, ke konkurenceschopnosti a uplatnitelnosti na trhu práce.  

V práci jsou pro přehlednost v některých případech uváděna obecná jména 

mužského rodu - ředitel, vedoucí pedagogický pracovník a další. 



 

9 

 

Teoretická část 

1 Východiska pro identifikaci vzdělávacích potřeb ředitelů škol 

V souvislosti se změnami ve společnosti se mění postavení ředitelů škol, dochází 

ke změnám v jejich rolích, funkcích, kompetencích a mění se i jejich vzdělávací potřeby. 

Tyto změny přinášejí stále více pravomocí a s tím související odpovědnost, ukazují 

na aktuálnost identifikovat vzdělávací potřeby ředitelů škol a přizpůsobit jejich potřebám 

vzdělávací nabídku, což je dáno přibývajícími činnostmi, které ředitelé škol vykonávají 

a samotnými proměnami škol. 

1.1 Změny v postavení ředitele a proměny školy 

Dříve nebyla potřeba identifikace vzdělávacích potřeb ředitelů tak velká, protože 

škola byla vnímána jako správní instituce a ředitel školy se nacházel na nejnižší úrovni 

managementu, byl tzv. správcem, řídícím učitelem a pouze vykonavatelem rozhodnutí, 

která byla přijímána na vyšších úrovních řízení.  

Podle Průchy
2
 se koncem 18. století začíná posilovat manažerská role ředitele 

školy. Od roku 1956 dochází k institucionalizovanému vzdělávání vedoucích 

pedagogických pracovníků a od sedmdesátých let probíhá tzv. funkční studium. Vzniká 

tedy už potřeba připravit vedoucí pedagogické pracovníky na manažerskou práci. Po roce 

1989 se školy stávají autonomními jednotkami s ekonomickou, správní a pedagogickou 

samostatností. Ředitel školy se ocitá v pozici vrcholového manažera a na jeho práci jsou 

kladeny stále větší nároky. 

Nové nároky na vzdělávací potřeby ředitelů škol vycházejí také z proměny školy. 

Pol
3
 rozlišuje v souvislosti s proměnou školy tři specifické procesy. Řízení (school 

management) je zaměřeno na zvládání každodenních nároků spojených s operativou školy, 

administrativou, plánováním, organizováním, koordinací zdrojů, obsahuje práci se 

zaměstnanci školy a dosahování předem stanovených cílů, vychází z manažerských funkcí. 

V současné době již nestačí školu jenom řídit, zabývat se každodenními záležitostmi, ale je 

důležité ji posunout „dopředu“, mít vytvořenou vizi, zaměřit se na budoucí směřování 

organizace, starat se o rozvoj školy, delegovat pravomoce a s tím související kompetence 

na ostatní zaměstnance, v této souvislosti se do popředí dostává vedení školy (school 
                                                           
2
 PRŮCHA, J., (ed.), Pedagogická encyklopedie, s. 300. 

3
 POL, M., Škola v proměnách, s. 28-36, volně čerpáno. 
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leadership). Dohled nad řízením a vedením zajišťuje správa školy (school governance), 

potažmo rodiče, zřizovatel, kontrolní orgány, školská rada (pokud je ze zákona zřízena), 

pro kterou vedoucí pedagogický pracovník připravuje podmínky. Řízení a vedení by mělo 

být v rovnováze, pokud převažuje řízení, škola se pohybuje na místě. Při převažujícím 

vedení se škola pohybuje zmateně různými směry. Ředitel by měl být na tyto činnosti 

vyplývající z vedení, řízení a správy školy promyšleně připraven, protože to určuje kvalitu, 

úspěšnost školy, „ pokud jde o reálný stav přípravy uvedených aktérů k takové činnosti, 

v českém případě lze hovořit o nevyrovnaně a celkově nepříliš rozvinutému systému“.
4
  

 Také myšlenka učící se organizace reaguje na proměny společnosti. Vychází 

z toho, „že učení je podstatným faktorem umožňujícím organizaci přežít, učení musí být 

vědomé, soustavné a integrované“.
5
 Senge charakterizoval učící se organizaci jako místo, 

„kde lidé postupně zlepšují své schopnosti dosáhnout požadovaných výsledků, kde se lidé 

ustavičně učí, jak se učit spolu s ostatními, kde lidé postupně objevují, jak se podílejí 

na vytváření reality a jak ji mohou měnit“.
6
  

Další zdroj uvádí: „Učící se organizace je taková organizace, která vytváří klima 

povzbuzující zaměstnance k sebevzdělávání se, k individuálnímu i kolektivnímu rozvoji. 

Toto učení je pak využíváno k neustálému rozvoji a přizpůsobování se celé organizace.“
7
 

Učení v tomto pojetí je nikdy nekončící proces, který klade nové nároky na ředitele 

školy, na něm je vytvářet podmínky pro společné, soustavné učení, podporovat příznivou 

atmosféru ve škole, podnětné klima, podporovat týmovou spolupráci, týmové učení, 

otevřenost k výměně zkušeností, experimentování, udržovat organizaci stále v pohybu, 

vytvářet vizi organizace se všemi spolupracovníky, vidět organizaci jako součást vnějšího 

prostředí, … Učící se organizace nastavuje určitou kvalitu, „která vyniká svou rychlou 

adaptabilitou na rychlé změny v turbulentním prostředí naší doby“
8
, tak získává 

i konkurenční výhodu, stabilitu, protože dokáže na změny reagovat, vidět v nich 

příležitosti, které přispívají ke společnému učení, k rozvoji pracovníků. Rozvoj pracovníků 

definuje Hroník jako „dosažení žádoucí změny pomocí učení (se)“.
9
 Rozvoj „je vývojový 

proces, který umožňuje postupovat ze současného stavu znalostí a schopností k budoucímu 

                                                           
4
 POL, M., Škola v proměnách, s. 37. 

5
 AMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy, s. 450. 

6
 TICHÁ, I. Učící se organizace, s. 58. 

7
 MBA slovník pojmů. [online]. 2010 [cit. 2013-02-23]. Dostupné na WWW:  

http://www.studiummba.cz/slovnik-pojmu/ucici-se-organizace/.  
8 SLAVÍKOVÁ, L. Řízení školy a vytváření učící se organizace, s. 39. ORBIS SCHOLAE [online]. 2008 [cit. 

2013-01-03]. Dostupné na WWW: http://www.orbisscholae.cz/archiv/2008/2008_3_03.pdf.   
9
 HRONÍK, F., Rozvoj a vzdělávání pracovníků, s. 31. 

http://www.studiummba.cz/slovnik-pojmu/ucici-se-organizace/
http://www.orbisscholae.cz/archiv/2008/2008_3_03.pdf
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stavu, bere na sebe podobu vzdělávací aktivity, která připravuje lidi pro širší, odpovědnější 

a náročnější pracovní úkoly“.
10

 Podle Tureckiové je hlavním nástrojem rozvoje „ve smyslu 

zdokonalování, rozšiřování a prohlubování profesní způsobilosti podnikové vzdělávání“.
11

 

Podle této autorky je koncepce učící se organizace modelem, který komplexně rozvíjí lidi 

v rámci organizace.  

Změny v postavení ředitele školy a proměny škol ukazují na aktuálnost vytvořit 

promyšlený systém dalšího vzdělávání ředitelů škol. „Ukazuje se, že bezkoncepční 

příprava pracovníků nepřináší očekávané výsledky.“
12

 Vzdělávání nerozvíjí pouze ředitele, 

ale jeho znalosti, schopnosti, dovednosti mají vliv na celou organizaci.  

1.2 Identifikace vzdělávacích potřeb 

„Vzdělávání je nepřetržitý proces a většinou k němu dochází na základě každodenní 

zkušenosti zažívané na pracovišti. Ale toto vzdělávání může být náhodné, nevhodné 

a nemusí uspokojovat krátkodobé a dlouhodobé potřeby jak jednotlivců, tak organizace. 

Vzdělávání se zlepší, pomůže-li lidem rozpoznat jejich vzdělávací potřeby a poskytne jim 

prostředky je uspokojit.“
13

  

Vzdělávání vedoucích pracovníků má vliv na kvalitu a úspěch řízených organizací. 

„Jedním ze základních předpokladů úspěchu škol při zvládnutí současných i příštích úkolů 

je připravenost vedoucích pracovníků škol.“
14

 Pokud můžeme zhodnotit současnou situaci 

ve vzdělávání ředitelů škol, příprava a podpora vedoucích pedagogických pracovníků není 

žádná, je zde pouze jejich motivace tuto náročnou funkci vykonávat, jak dokládají další 

kapitoly této práce. Pitra uvádí: „Odborná příprava je v současné době nejlépe 

propracovanou složkou celoživotního vzdělávání manažerů.“
15

 Pokud se podíváme mimo 

resort školství, zjistíme, že tomu tak opravdu je. Vzdělávání manažerů se věnuje velká 

pozornost už od výběru a přípravy vhodných kandidátů na manažerskou pozici, jejich 

podporu v začátcích, až po další promyšlený vzdělávací systém v průběhu jejich profesní 

dráhy. Proto v tomto pojetí nelze při identifikaci vzdělávacích potřeb ředitelů škol 

vycházet pouze z mezery ve vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků. Tuto 

mezeru lze zjistit, pojmenovat a doplnit vhodným vzdělávacím programem, ale tento 

                                                           
10

 AMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy.  s. 470. 
11

 TURECKIOVÁ, M., Řízení a rozvoj lidí ve firmách, s. 89. 
12

 BEDRNOVÁ, E.; NOVÝ, I. a kol., Psychologie a sociologie řízení, s. 544. 
13

 AMSTRONG, M., Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy.  s. 466. 
14

 POL, M., Škola v proměnách, s. 9. 
15

 PITRA, Z., Základy managementu, s. 72.  
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způsob neřeší celkovou situaci ve vzdělávání ředitelů škol, ke kterému je potřeba 

přistupovat systematicky, komplexně. K tomu se přiklání Amstrong. Podle tohoto autora 

nestačí definovat rozdíl mezi „tím, co lidé znají a mohou dělat, a tím, co by měli znát a být 

schopni dělat“, protože tento způsob je omezený, postihuje pouze tuto mezeru. Vzdělávání 

řídících pracovníků by mělo být mnohem širší a připravit lidi na to, „ aby byli schopni 

a ochotni brát na sebe další povinnosti a odpovědnost, zvyšováním všestranných 

schopností, připravit je na nové požadavky práce, …“
16

 

Identifikace vzdělávacích potřeb vychází z analýzy, která „spočívá 

ve shromažďování informací o současném stavu znalostí, schopností a dovedností 

pracovníků“.
17

 Vzdělávací potřebou rozumíme „určitý deficit informací, vědomostí, 

dovedností, profesních návyků, schopností, způsobů jednání a chování, kterými pracovník 

disponuje a která si vyžaduje jeho profese, jeho pracovní pozice, role a odborné 

kompetence“.
18

 Nemusí vzniknout pouze z nedostatku, ale i z budoucích potřeb a z reakce 

na nečekaný problém. 

Identifikace vzdělávacích potřeb v systematickém pojetí, musí vycházet 

podle Amstronga
19

 z potřeb analýzy jednotlivce (individuální potřeby), z potřeb analýzy 

organizace (podnikové potřeby) a z potřeb analýzy vycházející z týmů, funkcí, … v rámci 

skupiny (skupinové potřeby). Tyto potřeby jsou podle tohoto autora propojeny, protože 

rozpoznání podnikových potřeb vede k rozpoznání potřeb skupinových a analýza potřeb 

skupinových pomůže určit potřeby jednotlivce a to platí i v obráceném pořadí. Propojenost 

ukazuje následující schéma. 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 1: Analýza potřeb vzdělávání – oblasti a metody
20

 

                                                           
16

 AMSTRONG. M. Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy. s. 503. 
17

 BARTOŇKOVÁ, H., Firemní vzdělávání, s. 118. 
18

 MUŽÍK, J., Androdidaktika, s. 18. 
19

 AMSTRONG. M., Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy. s. 503, volně čerpáno. 
20

 Upraveno podle AMSTRONG. M., Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy. s. 503. 
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Důležitost tohoto propojení dokládá postavení ředitele školy. Jeho vzdělávací potřeby musí 

vycházet z potřeb skupiny, protože vedoucí pedagogický pracovník je ten, který 

k uspokojování vzdělávacích potřeb určité skupiny vytváří podmínky, stará se o jejich 

rozvoj, což má vliv na rozvoj celé organizace. Na schématu jsou uvedeny jednotlivé 

úrovně a možné metody zjišťování vzdělávacích potřeb v jednotlivých oblastech. 

Identifikace vzdělávacích potřeb v tomto pojetí spočívá ve shromažďování a  analýze 

údajů na třech úrovních – jednotlivec, tým, organizace. Cílem je získat vhodnými 

metodami vypovídající informace. Mezi nejběžnější metody řadíme rozhovory, dotazníky, 

diskuse, pozorování, analýzu dokumentů, získávání údajů z výzkumných šetření a další. 

Při charakteristice jednotlivých oblastí autorka volně čerpala z knihy Amstronga
21

. 

Analýza podnikových plánů a plánů lidských zdrojů se zaměřuje na dokumenty, 

které určují, jaké dovednosti a schopnosti budou lidé v budoucnosti potřebovat. Obecné 

ukazatele by měly být blíže specifikovány v podrobnějších plánech, které mají popsat, jaké 

znalosti, schopnosti v podobě výstupů vzdělávacích programů mají lidé získat. Ve školství 

můžeme vycházet např. z dlouhodobých záměrů, z výsledků výzkumných šetření, 

z doporučujících zpráv, ze zákonných požadavků na ředitele školy a z výsledků kontrol 

České školní inspekce. 

Průzkum potřeby vzdělávání spočívá ve zjišťování toho, co se potřebují lidé 

naučit. Zjišťuje se dotazníky, rozhovory, diskusemi o tom, co by jim v jejich práci 

pomohlo, mohlo ji zlepšit pomoci vzdělávacího programu, … Průzkum by měl vycházet 

z potřeb jednotlivců i týmu. V této fázi je potřeba zaměřit se na všechny oblasti, 

na budoucí vzdělávací potřeby, které můžeme předpokládat, na mezery v současném 

vzdělávacím systému. 

Zkoumání a posuzování výkonu a rozvoje vychází z řízení pracovního výkonu, 

z hodnocení zaměstnanců. Zaměřuje se na vzdělávací potřeby a rozvoj jednotlivců. 

Výstupem je plán osobního rozvoje, který je zaměřen na soustavný, trvalý rozvoj nebo 

na zlepšení konkrétní pracovní činnosti daného pracovníka prostřednictvím vhodné 

vzdělávací nabídky, která z individuálních požadavků vychází. V praxi to například 

znamená vhodným vzdělávacím programem si osvojit schopnosti uplatnitelné v týmové 

práci. Osobní rozvoj může spočívat ve vzdělávání na pracovišti - vzájemné hospitace 

s určitým zaměřením. 

                                                           
21

 AMSTRONG. M., Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy. s. 504-505, volně čerpáno. 
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Vzdělávací potřeby jednotlivců vycházejí podle Tureckiové
22

 také z analýzy 

osobních dokumentů, z analýzy pracovního místa, z analýzy modelu kompetencí 

a dalších. Analýza osobních dokumentů poskytuje údaje o kvalifikaci pracovníka, délce 

jeho praxe, informace o absolvovaných vzdělávacích programech, záznamy z řízených 

pohovorů, … Analýza pracovního místa uvádí požadavky na pracovníka. Stanoví název 

pracovního místa, místo v organizační struktuře a z toho vyplývající úkoly, pravomoce 

a odpovědnost. Určuje potřebnou kvalifikaci, praxi, odborné a jiné znalosti, … Dobře 

stanovená analýza pracovního místa je důležitá při přijímání nových pracovníků, protože 

určuje, jaké má mít uchazeč předpoklady a konkrétní schopnosti, zároveň může upozornit 

na to, že jsou potřeba nové vzdělávací požadavky na stávající pracovníky např. práce 

s výpočetní technikou, základní znalosti cizího jazyka a další. Většina autorů se shoduje 

v tom, že je potřeba při identifikaci vzdělávacích potřeb vycházet z určitých kompetencí, 

kompetenčních oblastí. O kompetencích blíže v kapitole 1.3.1. 

Výstupem z těchto analýz je specifikace vzdělávání, která spočívá v konkrétních 

vzdělávacích požadavcích – „formulují se první úkoly, priority, návrhy programů, …“
23

 

1.3 Identifikace vzdělávacích potřeb – cesta k systematickému vzdělávání 

 Identifikace vzdělávacích potřeb je prvním předpokladem pro vytvoření 

systematického, plánovaného vzdělávání, které probíhá jako neustále se opakující cyklus 

identifikace potřeby vzdělávání, plánování vzdělávání, realizace vzdělávání a vyhodnocení 

výsledků vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2: Cyklus systematického vzdělávání
24
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Vzhledem k tématu a rozsahu této práce se autorka zaměří pouze na stručnou 

charakteristiku jednotlivých etap.  

Vlastní cyklus začíná identifikací potřeby vzdělávání, následuje plánování 

vzdělávání, při kterém se definuje požadované vzdělávání, cíle, obsah, vzdělávací 

programy, odpovědnost, zajištění nejvhodnějších vzdělávacích metod, zjišťují se náklady 

a určuje se způsob vyhodnocení, který má zjistit efektivnost a účinnost předávaných 

poznatků. Další fáze realizace vzdělávání spočívá v organizačním zajištění, 

v informovanosti účastníků (místo, čas, …), v přípravě lektora, který je zodpovědný 

za zvolení a aplikaci vhodných vzdělávacích metod a ve vlastním vzdělávacím procesu. 

Poslední a neméně důležitou etapou je vyhodnocení výsledků vzdělávání, které zjistíme 

podle předem stanovených kritérií, monitorováním vzdělávacího programu, zda vzdělávací 

systém směřuje k původnímu záměru, jestli není potřeba přijmout nové opatření, … Tento 

cyklus probíhá nepřetržitě a zkušenosti z předcházejících se odrážejí v cyklech dalších. 

Ze systematického vzdělávání vyplývá, jak je důležité správně identifikovat 

vzdělávací potřeby pracovníků. Rozpoznání těchto potřeb vede k vytvoření vzdělávací 

nabídky, která uspokojí vzdělávací potřeby pracovníků, zároveň přispívá k jejich motivaci, 

zlepšuje znalosti, dovednosti, vede ke zlepšení pracovního výkonu v organizaci 

a připravuje lidi na změny.  

Pokud chceme správně identifikovat vzdělávací potřeby ředitelů škol, musíme 

vycházet ze současné situace ve vzdělávání těchto řídících pracovníků. To bude obsahem 

dalších částí této práce. Jenom tak bude identifikace vzdělávacích potřeb cestou 

k systematickému vzdělávání a východiskem pro plánování další. Nelze jednotlivé etapy 

systematického vzdělávání opomíjet a zavádět změny unáhleně, nesystematicky 

bez zavedení podpůrných opatření, která spočívají například v přípravě kvalifikovaných 

lektorů, v zajištění prostorů, kde se bude další vzdělávání realizovat a v dalších 

plánovaných krocích. 

                                                                                                                                                                                
24

 Upraveno podle KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů: Základy moderní personalistiky, s. 245. 
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1.3.1 Kompetence jako zdroj pro identifikaci vzdělávacích potřeb 

V současné době se uplatňuje přístup ke vzdělávání založený na osvojování 

kompetencí. Proto je snahou tyto kompetence pojmenovat a určit, které jsou klíčové 

pro ředitele školy a nastavit tak určitou kvalitu, protože kompetence „ jsou takové kvality 

manažerů, které lze rozvíjet“.
25

 V této části bude vymezen pojem kompetence, protože 

se s ním v diplomové práci budeme setkávat. 

Práce ředitelů škol obsahuje činnosti, které musí vykonávat a uplatňovat při nich 

svoje dovednosti, schopnosti, odborné znalosti, svoji autoritu, to znamená, že musí být 

vybaven určitými kompetencemi, které vycházejí z jeho pracovní pozice v organizaci. 

Často se setkáváme s pojmem kompetence, ale co opravdu znamená? V obecné rovině je to 

„schopnost, způsobilost, pravomoc či moc“, která vychází jednak z funkce ředitele školy 

a jednak ze schopností, způsobilosti jednat, reagovat a vyhodnocovat určité situace, tyto 

kompetence souvisí s emoční inteligencí.  

 „V pedagogickém pojetí znamená schopnost, dovednost, způsobilost úspěšně 

realizovat nějaké činnosti, řešit určité úkoly zejm. v pracovních a jiných životních 

situacích.“
26

 Jiný zdroj definuje kompetenci jako „schopnost člověka úspěšně jednat a dále 

rozvíjet svůj potenciál na základě integrovaného souboru vlastních zdrojů, a to 

v konkrétním kontextu různých úkolů a životních situací, spojenou s možností a ochotou 

(motivací) rozhodovat a nést za svá rozhodnutí odpovědnost“.
27

  

Podle Hroníka je podstatou kompetencí to, že přinášejí variabilitu, sice určují, čeho 

máme dosáhnout, ale „reflektují, že stejnou věc můžeme dělat různými způsoby a přitom je 

to v pořádku a prospěšné“.
28

 Z toho vyplývá, že lze např. různými vzdělávacími programy, 

metodami dosáhnout požadovaných kompetencí. Tento způsob odráží i odlišné vzdělávací 

potřeby účastníků vzdělávacího procesu. 

 „Identifikace kompetencí tvoří základ pro vytvoření kompetenčního modelu, který 

je charakteristický pro konkrétní, nejčastěji manažerskou pozici“
29

, je možno ho využít 

při plánování kariéry, identifikaci vzdělávacích potřeb pouze za předpokladu, že je ušitý 

přímo „dané organizaci na míru, vč. toho, že respektují specifika a zvláštnosti různých 

                                                           
25

 KUBEŠ, M., SPILLEROVÁ, D., KURNICKÝ, R., Manažerské kompetence: Způsobilosti výjimečných 

manažerů, s. 18. 
26

 PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J., Pedagogický slovník, s. 129. 
27

 VETEŠKA, J.; TURECKIOVÁ, M., Kompetence ve vzdělávání, s. 27. 
28

 HRONÍK, F., Rozvoj a vzdělávání pracovníků, s. 64-65. 
29

 VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M., Kompetence ve vzdělávání, s. 103. 
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pracovních pozic“.
30

 Kompetenční modely ředitele byly vytvořeny odborníky, kteří se 

tímto tématem zabývají např. Trojan, Lhotková (2012):  

 „Kompetence lídra – koncepční a strategické kompetence  

 Kompetence manažera – efektivní zvládání manažerských funkcí (plánování, 

organizování, kontrola, personalistika) 

 Odborné kompetence – znalosti v oblasti legislativy, efektivní komunikace, … 

 Osobnostní kompetence – sebeřídící a seberozvojové způsobilosti (plánování svého 

rozvoje) 

 Sociální kompetence – týmová práce, řešení konfliktů, empatie 

 Kompetence řízení a hodnocení edukačního procesu“
31

 

Tyto kompetence vycházejí z rolí ředitele školy, ze zákonných požadavků, 

z proměny školy, která vyžaduje jiný přístup, spolupráci, zahrnuje schopnosti být připraven 

zvládnout nestandardní situace a schopnosti řídit a rozvíjet sám sebe. Od těchto 

kompetencí vycházejí vzdělávací potřeby. Kompetenční oblasti zahrnují nejen tvrdé 

dovednosti (hard skills), které lze doložit ověřenými znalostmi, praxí, dosaženým 

vzděláním, ale i měkké dovedností (soft skills), které tvoří osobnostní a sociální vlastnosti 

(komunikační dovednosti, týmová spolupráce, …) a jsou neméně důležité. Kompetence 

neznamená jenom je pojmenovat, ale je potřeba stanovit konkrétní ukazatele, indikátory 

dosažené kvality.  

V každém případě by na kompetence, které jsou obsahem kompetenčního modelu, 

mělo být pohlíženo jako na „nástroje vzdělávání, řízení a rozvoje“
32

, jako na nástroj, který 

nastaví určitou kvalitu ředitelů škol a umožní jim stanovit si svůj další profesní rozvoj, 

kam až chtějí dojít ve své profesi.  

2 Ředitel současné školy 

Ředitel „je podle zákona statutárním orgánem školské právnické osoby, jmenován 

a odvoláván je zřizovatelem. Jeho kompetence ve vztahu ke škole, veřejnosti, obci aj. jsou 

rozsáhlé – zejména řídí školu, předškolní zařízení nebo školské zařízení, odpovídá 

za tvorbu školního vzdělávacího programu a jeho realizaci, za odbornou, výchovnou 

                                                           
30

 VETEŠKA, J., Kompetence ve vzdělávání dospělých: pedagogické, andragogice a sociální aspekty, s. 143. 
31

 TURECKIOVÁ, M., Manažerské a lídrovské kompetence ředitele školy. Konference školského 

managementu – příspěvek.[online]. 2012 [cit. 2013-01-05]. Dostupné na WWW: http://www.csm-

praha.cz/cs/konference-skolskeho-managementu-1/. 
32

 VETEŠKA, J., TURECKIOVÁ, M., Kompetence ve vzdělávání, s. 11. 

http://www.csm-praha.cz/cs/konference-skolskeho-managementu-1/
http://www.csm-praha.cz/cs/konference-skolskeho-managementu-1/
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a vzdělávací práci, …“
33

 Ředitel školy „usměrňuje a ovlivňuje ostatní tak, aby bylo 

dosahováno cílů školy“.
34

 Dostává se do pozice vrcholového manažera a tím se přibližuje 

manažerům v ziskových organizacích, na změny musí nejenom reagovat, ale musí je také 

iniciovat a vyhledávat, jenom tak je řízená škola schopná obstát v konkurenčním prostředí. 

Mnohdy je manažerská činnost na úkor řízení pedagogického procesu, zkvalitňování 

vzdělávací nabídky.  Tato situace vychází ze specifických rolí, které ředitel školy zastává, 

specifické jsou v tom, že je vykonává na rozdíl od jiných organizací pouze jeden člověk – 

ředitel školy.   

Jedná se o roli lídra, manažera, vykonavatele. Podle Slavíkové
35

 lídr definuje 

a vytváří vizi (motivuje pracovníky, přijímá, vyhodnocuje informace, komunikuje, 

poskytuje zpětnou vazbu, …). Manažer dosahuje strategických cílů prostřednictvím jiných 

lidí (zahrnuje oblast autority, moci, kontroly, rozhodování, vyjednávání, …). Vykonavatel 

– učitel vykonává přímou pedagogickou činnost stanovenou nařízením vlády 

č. 75/2005 Sb.
36

 O roli vykonavatele blíže v kapitole 5.2. Specifické je i to, že manažer - 

ředitel školy, nemusí být na tuto roli připraven, stačí mu pouze pedagogické vzdělání. 

2.1 Vzdělávací potřeby vyplývající ze zákonných požadavků  

První část bude zaměřena na zákonné požadavky před nástupem do funkce, které 

určují, jaké vzdělání má mít uchazeč na ředitelský post, do kdy si musí ředitel školy 

po nástupu do funkce manažerské vzdělání doplnit. Můžeme si zároveň položit otázku: 

Jsou tyto požadavky dostačující v současné době plné změn a nových možností? Druhá 

část se zaměří na zákonné požadavky a vzdělávací potřeby, které vyplývají z funkce 

ředitele školy. 

2.1.1 Předpoklady pro výkon funkce ředitele školy  

Podle § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školského zákona)
37

, ředitele školy 

zřizovaných ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, jmenuje do funkce zřizovatel 

                                                           
33

 PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J., Pedagogický slovník, s. 253. 
34

 LEITHWOOD, K.,A.; RIEDL,C., What WE Know about successful School Leadership, s. 4. [online]. 2003 

[cit. 2013-04-07]. Dostupné na WWW: http://dcbsimpson.com/randd-leithwood-successful-leadership.pdf. 
35

 SLAVÍKOVÁ, L., Řízení školy a vytváření učící se organizace, s. 42-43. ORBIS SCHOLAE [online]. 2008 

[volně čerpáno 2013-01-03]. Dostupné na WWW: http://www.orbisscholae.cz/archiv/2008/2008_3_03.pdf.  
36

 Edice ÚZ, Školství, Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení přímé vyučovací, přímé speciálně 

pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, s. 384. 
37

 Edice ÚZ, Školství, Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), s.68. 

http://dcbsimpson.com/randd-leithwood-successful-leadership.pdf
http://www.orbisscholae.cz/archiv/2008/2008_3_03.pdf


 

19 

 

na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení na období 6 let. Ředitel musí splňovat 

předpoklady pro výkon funkce ředitele školy § 166 odst. 7, téhož zákona. Tyto 

předpoklady, požadavky vycházejí ze zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů.
38

 

 Ředitel školy musí splňovat předpoklady jednak pro výkon činnosti  

pedagogického pracovníka § 3 - způsobilost k právním úkonům, odborná pedagogická 

kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, bezúhonnost, zdravotní 

způsobilost a znalost českého jazyka.  

 A dále musí splňovat předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy § 5 -   

předepsaná praxe pro přímou pedagogickou činnost (3 roky pro ředitele mateřské školy; 

4 roky pro ředitele základní školy; základní umělecké školy a školských zařízení pro výkon 

ústavní výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči, …) a podle tohoto 

zákona musí nově jmenovaný pedagogický pracovník do 2 let získat znalosti v oblasti 

řízení školství, absolvováním studia pro ředitele školy v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Jedná se o studium ke splnění kvalifikačních předpokladů - 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení (dříve Funkční studium I) podle § 5 

vyhlášky č. 317/2005 Sb.
39

 Pokud by ředitel nezískal do dvou let po nástupu do funkce toto 

minimální manažerské vzdělání, mohl by ho zřizovatel podle § 166 zákona č. 561/2004 

Sb., odvolat. Studium nemusí absolvovat ředitelé škol církevních, soukromých a ředitelé, 

kteří absolvovali Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky (dříve Funkční studium II) 

podle § 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb., nebo bakalářské studium Školský management a ti, 

kteří absolvovali vzdělávací program uskutečňovaný vysokou školou v rámci 

celoživotního vzdělávání zaměřený na organizaci a řízení školství.  Studium nemusí 

absolvovat ani ředitelé, kteří ke dni účinnosti zákona 1. 1. 2005 byli ve funkci 10 let. 

V návrhu je také uznání navazujícího magisterského studia Managementu vzdělávání. 

Časové dotace a komentáře ke vzdělávacím programům jsou součástí kapitoly 6.2. 

            Určitá negativa vyplývající ze zákonných opatření 

 Ředitel před nástupem do funkce nemusí mít žádné manažerské vzdělání. 

                                                           
38

 Edice ÚZ, Školství, Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s. 

368-369. 
39

 Edice ÚZ, Školství, Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační 

komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, s. 387. 
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 Resort školství je specifický, protože ředitelé škol mívají srovnatelné vzdělání jako 

jejich spolupracovníci (konkrétně ředitelka mateřské školy může mít pouze 

středoškolské vzdělání). 

 Konkursní komise
40

 stanoví výsledné pořadí uchazečů, které má pro zřizovatele 

doporučující charakter. Nejsou stanovena žádná kritéria ani standard na pozici 

ředitele školy, který by byl pro konkursní komisi závazný. 

 Uchazeč „mezi ukončenou předepsanou praxí a začátkem výkonu funkce již může 

vykonávat jakoukoli práci.“
41

 V praxi to např. znamená, že uchazeč nemusí mít 

kontakt s oborem třeba 10 let a přesto se může stát ředitelem školy, protože splňuje 

zákonné požadavky, včetně předepsané praxe. 

 Není stanovena další vzdělávací povinnost po splnění zákonného požadavku, je 

na ředitelích, zda se budou v manažerské oblasti dále vzdělávat, atd. 

2.1.2 Zákonné požadavky na ředitele školy  

Základním právním předpisem, který vymezuje pravomoce ředitele školy, je 

školský zákon
42

 § 164 - § 165. 

§ 164   

(1) Ředitel školy a školského zařízení 

a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských 

služeb, pokud zákon nestanoví jinak, 

b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby 

v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,   

c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb 

Dále vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti, pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, školské rady (pokud se ze zákona zřizuje), … 

§ 165 

(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí 

dále 

a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, 

                                                           
40

 Edice ÚZ, Školství, Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, s. 

144. 
41

 TROJAN, V. Hýčkáme si ředitele škol…? Řízení školy, s. 4. 
42

Edice ÚZ, Školství, Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), s. 67. 
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b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených 

podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny. 

Podle § 165 odst. 2 školského zákona rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní 

správy – přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a další. Podle školského zákona vydává 

školní vzdělávací program, který musí být v souladu s rámcově vzdělávacím programem 

pro příslušný druh školy a který ředitel školy vypracovává se svými spolupracovníky. 

Dalším závazným právním předpisem je pro ředitele zákon č. 262/2004 Sb., 

zákoník práce, protože na základě své funkce je zaměstnavatelem – přijímá zaměstnance, 

sepisuje s nimi pracovní smlouvy a určuje další pracovně právní náležitosti, které musí být 

v souladu s tímto zákonem. 

Pokud budeme vycházet „jenom“ z těchto zákonných požadavků souvisejících 

i s dalšími právními předpisy, je patrné, že 100 hodinové manažerské vzdělání nemůže být 

po celou dobu vykonávání ředitelské funkce dostačující.  

Jak ukazují výsledky výzkumného šetření bakalářské práce na téma Vzdělávací 

potřeby ředitelů mateřských škol v Praze
43

, patří pracovní a školské právo mezi oblasti, 

ve kterých mají respondenti (ředitelky mateřských škol) potřebu vzdělávat se nejvíce, což 

souvisí s neustálými změnami v této oblasti. 

 

Výše uvedené role, kompetence, zákonné požadavky a další, obsahují činnosti, 

které vedoucí pedagogičtí pracovníci vykonávají a které tvoří náplň jejich práce. Aby tyto 

činnosti mohli dobře vykonávat, je potřeba mít určité znalosti, schopnosti, dovednosti, 

které můžou získat a posílit vhodným vzděláváním. V další části jsou objasněny pojmy 

související se vzděláváním. 

3 Vzdělávání  

 „Vzdělávání (education) lze obecně charakterizovat jako proces, v němž 

si prostřednictvím vyučování jedinec osvojuje soustavu poznatků a činností, kterou 

vnitřním zpracováním – učením – přetváří ve vědomosti, znalosti, dovednosti a návyky. 

Vzdělávání se odehrává mezi dvěma činiteli: mezi vzdělavatelem (učitelem, lektorem) a 

vzdělávaným (žákem, studentem, účastníkem). Z pohledu vzdělavatele jde o vyučování, 

                                                           
43

 KUCHYŇKA, D., Vzdělávací potřeby ředitelů mateřských škol v Praze, s. 51. 
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z pohledu vzdělávaného jde o učení.“
44

 Tento tradiční způsob formalizovaného vzdělávání 

tvoří pouze část vzdělávání, jeho základnu.  

3.1 Celoživotní vzdělávání 

„Celoživotní vzdělávání představuje zásadní změnu pojetí celého vzdělávání.“
45

   

Podle Mužíka je celoživotní vzdělávání chápáno „jako jediný propojený celek, který 

probíhá v těchto etapách: 

 předškolní výchova a vzdělávání, 

 základní výchova a vzdělávání po dobu povinné školní docházky na základních 

školách, 

 všeobecné vzdělávání realizované na gymnáziích, 

 profesní vzdělávání (příprava na povolání) realizované na středních odborných 

učilištích, středních odborných školách, vyšších odborných školách a školách 

vysokých, 

 vzdělávání dospělých zahrnujících období jeho produktivního věku i období 

skončení jeho ekonomické aktivity“.
46

  

 

Každý člověk by měl mít možnost vzdělávat se po celou dobu svého života, protože 

se znalostmi, schopnostmi, které získá ve škole, nevystačí po celý svůj život. Do popředí 

vstupuje veškeré učení i to, které neprobíhá pouze organizovaně, ale např. učení se 

při práci, v rámci samostudia apod. V této souvislosti se hovoří o celoživotním učení ne 

o vzdělávání. „V současnosti zřejmá preference pojmu učení na úkor pojmu vzdělávání je 

výrazem toho, že zodpovědnost za znalosti a kompetence je přenesena na jednotlivce.“
47

 

Vzdělávání by mělo vést k tomu, aby se člověk naučil učit se a měl k učení pozitivní 

postoj.  

V souvislosti se vzděláváním a s rozvojem se objevují také pojmy jako: lidské 

zdroje, lidský kapitál, lidský potenciál. Lidské zdroje představují „samotné jedince 

v pracovním procesu“.
48

 Lidé jsou to nejcennější, co organizace mají, jejich znalosti, 

schopnosti, dovednosti, uvádějí organizaci do pohybu, oni rozhodují o získávání, využívání 

                                                           
44

 VETEŠKA, J.; TURECKIOVÁ, M. Kompetence ve vzdělávání, s. 19. 
45

 MUŽÍK, J., Koncept rozvoje celoživotního vzdělávání, s. 17. 
46

 MUŽÍK, J., Koncept rozvoje celoživotního vzdělávání, s. 17. 
47

 VETEŠKA, J., Kompetence ve vzdělávání dospělých, s. 10. 
48

 PRŮCHA, J.; VETEŠKA, J., Andragogický slovník, s. 164. 



 

23 

 

zdrojů dalších. Cílem každé organizace by mělo být lidské zdroje rozvíjet. Rozvojem 

lidských zdrojů se rozumí „celoživotní vzdělávání a učení včetně učení z praxe, 

orientované na lepší pracovní uplatnění, zvýšení kompetencí a výkonnosti jednotlivců 

i týmu a zahrnuje pod tento pojem širokou škálu aktivit a příležitostí“.
49

 Lidský kapitál 

představuje „zásobu znalostí a dovedností ztělesněných v pracovní síle, jež jsou výsledkem 

vzdělání a praxe a pracovní sílu zhodnocují“.
50

  Člověk se musí soustavně vzdělávat 

a získávat nové znalosti, schopnosti, a tak rozvíjet lidský potenciál, což je „…soubor 

dispozic a předpokladů člověka k výkonu činností“.
51

  

3.2 Celoživotní učení 

Celoživotní učení je považováno za nepřetržitý proces, neprobíhá pouze 

ve vzdělávacích institucích, ale zahrnuje „formální, neformální a informální vzdělávání 

a předpokládá prolínání a doplňování uvedených forem učení v průběhu celého života“.
52

 

 

 Formální vzdělávání se uskutečňuje ve vzdělávacích institucích, zejména školách. 

Legislativně jsou vymezeny cíle, obsahy, organizační formy, … Toto formální vzdělávání 

zahrnuje na sebe zpravidla navazující stupně vzdělávání – základní, střední, 

vysokoškolské. Absolventi získají vysvědčení, diplom, certifikát, … 

 Neformální vzdělávání je realizováno formou kurzů, seminářů, … Uskutečňuje se 

v soukromých vzdělávacích institucích, v organizaci zaměstnavatele, ve školských 

zařízeních, státních institucích aj. „ Je zaměřeno na získávání vědomostí, dovedností, 

zkušenosti a kompetencí, které mohou jedinci zlepšit jeho společenské a pracovní 

uplatnění.“
53

 Toto vzdělávání nevede k získání vyššího stupně vzdělání. 

 Informální učení je chápáno jako proces získávání vědomostí, osvojování 

 si dovedností a kompetencí z každodenních zkušeností a činností v práci, v rodině, 

ve volném čase. Toto vzdělávání je nesystematické, neorganizované. Zahrnuje také 
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 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku. [online]. 2003 [cit. 2013-04-05]. Dostupné na 
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sebevzdělávání, které „ je postaveno na rozvoji osoby manažera prostřednictvím jeho 

samotného“.
54

 

 

Celoživotní učení by mělo obsahovat prolínání těchto forem v průběhu celého 

života vždy a všude. Proto ani tento termín už neodpovídá současné situaci, „protože 

zdůrazňuje pouze časovou dimenzi vzdělávání, v poslední době se proto uplatňuje termín 

„všeživotní“ („lifewide“) učení, které zdůrazňuje, že učení probíhá ve všech prostředích 

a životních situacích“.
55

  

3.3 Vzdělávání v dokumentech 

„Vzdělávání, rozvoj a učení pracovníků by mělo být fakticky vnímáno a posuzováno 

nikoli jako nákladová položka, ale investice do rozvoje podniků skrze rozvoj jejích 

pracovníků. Ti jsou také již dnes nahlíženi nikoli jako zdroj, který je možno vyčerpat, ale 

mnohem spíše jako zdroj konkurenční výhody. Tento posun se také odráží v českých 

a evropských strategických a kurikulárních dokumentech.“
56

  

Mezi základní dokumenty celoživotního učení v evropském kontextu patří 

Lisabonská strategie 2001, na kterou navazuje strategický dokument Vzdělávání 

a odborná příprava 2010. Vychází z pojetí celoživotního učení, kdy učení není 

pouze omezeno na vzdělávací instituce, ale člověk by se měl učit vždy a všude 

v nejrůznějších situacích. „Jako ideál, ke kterému bychom se měli co nejvíce přiblížit, je 

prezentovaná znalostní či vzdělanostní společnost.“
57

 

 V České republice (dále jen ČR) mezi základní dokumenty patří: 

 Strategie celoživotního učení ČR 2007, jehož hlavním cílem je „vytvoření 

komplexní koncepce celoživotního učení, kterou je i nadále možno rozvíjet“.
58

  

 Hlavním záměrem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

je „zvýšení kvality a modernizace všech forem vzdělávání a jejich propojení 

do komplexního systému celoživotního učení“.
59
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 Národní program rozvoje vzdělávání (Bílá kniha) 2001 vychází z analýz 

a hodnocení českého školství po roce 1989, jsou zde formulovány strategické cíle. 

I když se mnohé z těchto cílů, které jsou aktuální i dnes, nepovedlo zrealizovat, tak 

celkově tento dokument „svojí kvalitou a myšlenkovým bohatstvím převyšuje 

mnohé z dalších podobných dokumentů u nás i v zahraničí“.
60

 Bílá kniha „vidí 

v přípravě řídících pracovníků ve školství jednu z možností, jak zajistit vysokou 

úroveň výchovně vzdělávacího procesu“.
61

 

 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR zpracovává 

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy na základě školského zákona.
62

 

Dokument vychází z analýzy současné sociální a ekonomické situace, která se 

odráží ve vzdělávání. Specifikuje důležité oblasti v souvislosti s rozvojem 

vzdělávání a navrhuje cíle, které by měly přispět k realizaci žádoucích změn. 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015) 

si dává mimo jiné za cíl „nastavit nový systém výběru, přípravy, hodnocení 

a rozvoje ředitelů škol mateřských, základních a středních: zkvalitněním přípravy 

ředitelů a jejich dalšího rozvoje (zavedením 3 stupňového kariérního systému 

pro ředitele školy), např. rozšířením praxe v přípravě ředitelů, výměnou dobrých 

zkušeností, podporou dalšího vzdělávání atd.“.
63

 

Jak ukazují výše uvedené dokumenty, klade se důraz na propojené, celoživotní 

vzdělávání, které se zatím ve vzdělávání ředitelů neprojevilo. Cíl uveden v posledním 

dokumentu, může být realizován na základě výstupů z projektu ŘEDITEL
21

, blíže 

v kapitole 4.1.1.  
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4 Další vzdělávání 

V souvislosti se vzděláváním se objevuje i pojem další vzdělávání. „Záměrem je 

kultivovat prostor dalšího vzdělávání a vytvořit vhodné systémové nástroje, které podpoří 

motivaci a osobní odpovědnost všech občanů v dospělém věku.“
64

 Zákon definuje další 

vzdělávání jako „vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním vzděláváním“.
65

 Podle téhož 

zákona je počáteční vzdělávání uskutečňováno mateřskými, základními, středními školami, 

konzervatořemi, vyššími odbornými a vysokými školami nebo jejich součástmi. Další 

vzdělávání se uskutečňuje po ukončení určitého stupně vzdělání nástupem člověka na trh 

práce. Zahrnuje vzdělávání profesní (někdy bývá označováno jako další profesní 

vzdělávání), občanské a zájmové. Je zaměřeno na získání „vědomostí, dovedností 

a kompetencí důležitých pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě“.
66

 

V další části bude objasněno vzdělávání profesní v souvislosti s rozvojem ředitelů škol.  

4.1 Další profesní vzdělávání 

„Jeho posláním je rozvíjení postojů, znalostí a schopností vyžadovaných pro výkon 

určitého povolání.“
67

 Současný přístup ředitelů škol k jejich vzdělávání vychází z jejich 

subjektivních pocitů, není vytvořen promyšlený systém dalšího vzdělávání, je tedy na nich 

v čem a jak se budou dále vzdělávat. Tyto vzdělávací nedostatky jsou pak často 

odstraňovány jednostrannými vzdělávacími akcemi někdy pochybné kvality. Profesní 

rozvoj je pro ředitele škol nezbytný. „Řízení škol vyžaduje dnes značný rozsah 

formalizovaného vzdělávání, schopnost uplatnění analytických vědomostí, týmové práce 

tvořivosti a dalších kompetencí. Nedílnou součástí práce řídících pracovníků se stávají 

nové a nové činnosti, a tím se sama funkce řídícího pracovníka stává stále komplexnější 

a různorodější, poněvadž nové činnosti nenahradily činnosti již existující, ale přidaly se 

                                                           
64

 Průvodce dalším vzděláváním, s. 2. [online]. 2010 [cit. 2013-02-07]. Dostupné na WWW: 

http://www.msmt.cz/file/11567.  

 [online]. 2010 [cit. 2013-02-07]. Dostupné na WWW: http://www.msmt.cz/file/11567.  
65

 Edice ÚZ, Školství, Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 

některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), s. 342. 
66

 Strategie celoživotního učení, s. 8. [online]. 2007 [cit. 2013-01-06]. Dostupné na WWW: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/strategie-celozivotniho-uceni-cr?highlightWords=strategie+2007.  
67

 VETEŠKA, J. Kompetence ve vzdělávání dospělých, s. 19. 

http://www.msmt.cz/file/11567
http://www.msmt.cz/file/11567
http://www.msmt.cz/vzdelavani/strategie-celozivotniho-uceni-cr?highlightWords=strategie+2007


 

27 

 

k nim.“ 
68

 Profesní rozvoj pracovníků můžeme vyjádřit podle Mužíka následujícím 

schématem: 

 

Schéma 3: Profesní rozvoj
69

 

Školní vzdělání tvoří základ pro zaměstnavatelnost a uplatnitelnost na trhu práce, je 

důležitým předpokladem pro další vzdělávání a pro rozvoj osobnosti. 

 Kvalifikaci můžeme definovat jako „soustavu schopností, které jsou potřeba 

k výkonu povolání, funkce“.
70

 Kvalifikace a profesní kompetence jsou předpokladem 

pro dosahování vyšší výkonnosti, cílů organizace, společnosti, ale také cílů jedince, což 

vede k jeho spokojenosti.  Pokud budeme aplikovat na ředitele školy, zjistíme, že současný 

systém má mezeru ve vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků, protože se po nich 

nepožaduje žádné manažerské vzdělání – určitá daná kvalifikace před nástupem do funkce 

a ani není vytvořen systém dalšího profesního rozvoje.  

4.1.1 Vzdělávací potřeby ředitelů škol v průběhu jejich kariéry 

Promyšlený systém dalšího vzdělávání by měl vycházet a akceptovat odlišné 

vzdělávací potřeby vedoucích pedagogických pracovníků v průběhu jejich kariérové dráhy. 

Kariérová dráha je definována jako „posloupnost činností rozvíjející jedince, skládající se 
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z dalšího vzdělávání, formování kvalifikace a pracovních zkušeností tak, aby pracovník byl 

schopen vykonávat odpovědnější či prestižnější práci či funkci“
71

.  

 V ředitelské dráze se odlišují jednotlivé fáze, které jsou různě členěny, 

a od kterých se vzdělávací potřeby odvíjejí. Podle Pola je na místě „snažit se tyto potřeby 

poznávat a vycházet z nich při volbě adekvátního způsoby přípravy a podpory ředitelů 

škol“.
72

  Pol a kolektiv rozlišuje ve výzkumném projektu na téma Ředitelé českých škol 

a jejich životní a profesní dráha tyto fáze:
73

 

 Fáze 0 – profesní dráha před ředitelováním 

Souvisí s rozhodnutím, přijmout výzvu a zúčastnit se konkursního řízení. V této 

fázi nemusí mít uchazeč, který se účastní konkursního řízení žádné manažerské vzdělání, 

manažerskou průpravu ani praxi ve vedoucí funkci. Na rozdíl od jiných zemí, kde se 

nemůže ředitelem stát pedagogický pracovník bez předchozího vzdělání. Příkladem je toho 

Velká Británie
74

. Uchazeč může zahájit studium až po doložení celé řady aktivit, které 

vycházejí z jeho zájmu řídit školu. 

 Fáze začátků 

Tato fáze se vyznačuje optimistickým přístupem, novým očekáváním a snahou 

naplnit svojí představu o škole, budovat ji podle svého, posunout ji vytyčeným směrem. 

Nedostatečná připravenost ředitelů v oblasti řízení školy se projevuje intuitivním 

přístupem, protože ředitelé neprošli odbornou přípravou, mnozí ani z tohoto důvodu 

nevěděli, co tato práce obnáší. Při nástupu do funkce nemají žádnou podporu v podobě 

mentora ani možnost adaptace, hned po nástupu musí řešit všechny situace, nikdo na ně 

nebere ohled, že jsou ve funkci první den apod. Tato fáze postupně končí v průběhu 

druhého roku po nástupu do funkce a přichází určité vystřízlivění z počátečního 

optimistického přístupu. Ředitel vidí, že vše nejde podle toho, jak si původně naplánoval. 

 Fáze jistoty 

Projevuje se postupnou sebedůvěrou, profesní jistotou a snahou uspět. Do popředí 

se dostává osobní ambice a snaha nezklamat ostatní. Zdrojem poznání je vlastní praxe 
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a získané zkušenosti. Ředitelé se soustřeďují na zvládání běžných problémů spojených 

s chodem školy, ale i krizových situací (konflikty s rodiči, řešení sporu s některými učiteli, 

zvládání stresu s příchodem ČŠI, …). Zvládání těchto situací dodává ředitelům jistotu 

a začínají delegovat prvomoce a kompetence na ostatní kolegy. Převládá u nich pocit 

osamění, který se snaží někteří překonat dalším vzděláváním. V této fázi mají potřebu 

navazovat kontakty s kolegy a předávat si vzájemné zkušenosti.  

 Fáze nových výzev 

Tato fáze začíná podle respondentů přibližně po desátém roce. Je o hledání nových 

výzev, motivaci, které ředitelé hledají také mimo školu. V této fázi rekapitulují, vracejí se 

ke svým původním záměrům, vizím, které neměli čas realizovat. Zároveň se u některých 

začíná projevovat únava a pocit, že se jim vše nepovedlo tak, jak původně zamýšleli. 

Někteří už nemají další ambice, chtěli by skončit na pozici ředitele, ale nemají možnost 

dalšího uplatnění a vracet se na pozici učitele se svými zkušenostmi nechtějí.  

Tato etapa může vyústit až v tzv. syndrom vyhoření, který se projevuje postupně 

„ztrátou energie a idealismu, které vedou ke stagnaci, frustraci a apatii“
75

. Je způsoben 

velkým pracovním nasazením a dlouhodobými nároky kladenými na člověka. V této fázi je 

potřeba vyhledat už odborníka. Syndromu vyhoření lze předcházet dosahováním 

rovnováhy ve všech oblastech našeho života. Tento způsob souvisí s uplatňováním 

principů time managementu. Také promyšlený systém dalšího vzdělávání ředitelů škol by 

mohl významným způsobem pomoci ředitelům v jejich další seberealizaci např. v podobě 

vzdělavatelů služebně mladších kolegů. I toto uplatnění a nový směr v působení ředitelů 

škol může vést k předcházení syndromu vyhoření. 

 

Charakteristiky jednotlivých fází, které vycházejí z výzkumného šetření, ukazují 

na odlišnost vzdělávacích potřeb. Jednotlivé etapy v kariéře ředitele nelze přesně časově 

ohraničit, záleží na okolnostech, individuálních potřebách a pocitech každého z nich.   

Současný vzdělávací systém nereflektuje odlišné vzdělávací potřeby ředitelů škol. 

Ředitelé nemají žádnou podporu a vše je pouze na nich. Zákonem je stanovené studium 

ke splnění kvalifikačních předpokladů, ale ani v tomto studiu nejsou zohledňovány 

vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků, určité manažerské vzdělání by mělo být naopak 

zařazeno před nástupem do funkce, protože jak ukazuje výzkumné šetření, mnohdy 
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uchazeči na funkci ředitele školy neví, co všechno tato funkce obnáší, vidí ji pouze 

z pozice učitele, i to by možná ovlivnilo jejich rozhodnutí například v tom, zda se ucházet, 

či neucházet o funkci ředitele školy. Nelze opominout ani fakt, že studium má ředitel 

absolvovat zrovna v době, kdy ho zcela pohlcuje řídící práce ve škole a nějaké odborné 

znalosti by měl už mít. Také adaptační období by šlo vyřešit například souběžným 

působením nového a odcházejícího ředitele nebo stáží na jiné škole.  

Výsledky výzkumného šetření dále ukazují na aktuálnost vytvořit systematické 

vzdělávání v podobě například navazujícího manažerského vzdělávání zaměřeného 

na osobnostní rozvoj (komunikaci, jak delegovat, řízení lidí, …), ukazují na potřebu sdílet 

zkušenosti (síťování škol) a potřebu dalšího uplatnění, seberealizaci profesně starších 

kolegů v roli mentora, lektora, … 

Také Trojan nabízí určitá opatření, která směřují k systematickému vzdělávání 

ředitelů škol v průběhu jejich profesní dráhy: 

 „Vytvoření a uzákonění kariérového řádu ředitele škol. 

 Absolvování Studia pro ředitele škol a školských zařízení ke dni nástupu do funkce. 

 I. atestace, povinná do 5 let, absolvování Studia pro vedoucí pedagogické 

pracovníky či Bc. studia Školský management. 

 II. atestace, nepovinná, Mgr. 

 Systematické využití zkušených ředitelů pro vzdělávání ostatních.“
76

 

 

Tato opatření vycházejí ze současné vzdělávací nabídky, která by byla provázána  

s kariérním řádem a specifická v určitém období ředitele školy. 

 

Možnou změnu v dalším vzdělávání ředitelů škol by mohl přinést výstup z projektu 

Kariéra ředitele školy (ŘEDITEL
21

)
 

 
77

, který je zaměřen na ředitele mateřských, 

základních a středních škol. Byl zahájen v roce 2012 a měl by být ukončen v prosinci 

2014. Jeho cílem je vytvořit model kariéry ředitele školy, který by obsahoval návrh výběru, 

přípravy, hodnocení a rozvoje ředitele školy včetně návrhu na jeho institucionální 

a finanční zajištění. Mezi dílčí cíle patří nastavení kompetenčního profilu ředitelů 

jednotlivých druhů škol. Projekt už počítá s přípravným vzděláváním kandidátů na pozici 
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ředitele školy a se zohledňováním vzdělávacích potřeb v průběhu profesní dráhy, 

podle uvedených vzdělávacích programů v projektu bychom mohli jednotlivé fáze rozdělit 

následovně: 

 „Přípravná – pro uchazeče na pozici ředitele školy 

Obsahovala by přípravné vzdělávání doplněné dalšími formami podpory – rotace, stáže, …  

 Adaptační  - pro začínající ředitele 

Vzdělávání doplněno dalšími formami podpory např. mentora, konzultanta profesního 

rozvoje ředitele a vedení škol …, 

 Inovativní – pro středně zkušené/zkušené ředitele po stanoveném funkčním období 

Sdílení zkušeností a vzájemné učení v rámci partnerství, sítí škol …, 

 Specializační – pro zkušené ředitele 

 Mohou se sami zapojit do podpory kolegů v roli např. mentora, vedoucího stáže, lektora, 

manažera vzdělávání, … 

 Kontinuální – pro ředitele v jakékoliv fázi jejich profesní dráhy 

 Volba témat dle vlastních aktuálních potřeb, výběr z nabídky vzdělávání a dalších typů 

podpory.“
78

 

 

Projekt se shoduje s jednotlivými fázemi výše uvedeného výzkumného šetření Pola. 

Uvádí vzdělávací programy a metody, které reflektují potřeby ředitelů škol v těchto 

jednotlivých fázích. Zahrnuje přípravné vzdělávání uchazečů na vedoucí funkci a možnost 

navštěvovat v 0 fázi (podle Pola) školy v rámci stáží. V projektu jsou zohledňovány různé 

vzdělávací metody, které podporují vzájemné předávání poznatků a učení se v praxi 

od zkušených kolegů. Projekt počítá s možností dalšího uplatnění ředitelů v rolích lektorů, 

manažerů, které se zavedením šestiletého funkčního období nabývá na aktuálnosti. 

Objasněním vzdělávacích metod, jejich výhodami, nevýhodami se zabývá kapitola 7.2. 

V další části jsou uvedeny vzdělávací oblasti, které by neměly ve vzdělávání 

ředitelů škol chybět. Nelze přesně vymezit do jaké fáze je zařadit, protože jsou aktuální 

po celou dobu výkonu manažerské funkce. Mohly by být součástí např. kontinuálního 

vzdělávacího programu (viz ŘEDITEL
21

).  

                                                           
78

 Kariéra ředitele školy – ŘEDITEL
21

. Prezentace IPn k odborné diskusi k projektovému záměru.  [online]. 

2012 [čerpáno 2013-01-25]. Dostupné na WWW: 

www.msmt.cz/strukturalni-fondy/vystup-z-odborne-diskuse-k-projektovemu-zameru-ipn-

kariera?highlightWords=Kari%C3%A9ra+%C5%99editele+%C5%A1koly. 



 

32 

 

4.2 Oblasti a možnosti dalšího vzdělávání ředitelů škol 

Podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb. ředitel nejen že „organizuje další vzdělávání 

pedagogických pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání“, ale vzhledem k tomu, že je 

také pedagogickým pracovníkem, má povinnost se vzdělávat v pedagogické oblasti. 

V praxi to znamená, vzdělávat se např. v oblasti tvorby a vyhodnocení ŠVP nebo pokud je 

mateřská škola zaměřena na ekologickou výchovu, tak i v této oblasti by se měl umět 

orientovat, vzdělávat, aby mohl se svými kolegy vytvářet plán a naplňovat cíle školy.  

Vzdělávání v oblasti manažerské bychom mohli zařadit do fáze začátků, které by 

mělo být zaměřeno na strategii organizace, orientaci v právní a ekonomické oblasti, 

kontrolní činnosti, protože ředitel, i když nějakou činnost přímo nevykonává, tak za ní stále 

zodpovídá. Ale práce vedoucích pedagogických pracovníků nespočívá pouze 

ve vykonávání manažerských funkcí (plánování, organizování, kontrola, rozhodování), má 

mnohem širší záběr. Ředitel musí zvládat situace, které s pracovníky souvisejí např. 

získávání, výběr, přijímání, adaptace pracovníků, hodnocení, odměňování, vzdělávání, 

jejich osobní rozvoj, vytváření pracovních podmínek, ale také řízení lidí v nestandardních 

situacích (stresové situace, konflikty na pracovištích, …) a další personální činnosti. Cílem 

personálního řízení „je optimální využívání potenciálu lidí a investic do nich vložených 

k dosahování cílů organizace a současně vytváření předpokladů ke spokojenosti 

pracovníků s vykonávanou prací, jejich motivace k rozvoji a napomáhání jejich identifikaci 

s cíli organizace“.
79

 Při naplňování cílů organizace se stále častěji uplatňují moderní 

přístupy k lidem, které by měly vést k „aktivizování lidí, jejich vedení k vyšší samostatnosti 

a angažovanosti a dále k přijímání a dokonce i k iniciování změn“.
80

 I to by mělo být 

v náplni práce ředitelů škol a součásti jejich vzdělávacích aktivit (motivování pracovníků, 

delegování, vedení hodnotících a jiných pohovorů, …).  

Ředitel musí být vybaven určitými komunikačními dovednostmi. Existují různá 

doporučení, zásady, kterým se dá naučit, řídit se jimi a proto vhodnými vzdělávacími 

programy může na sobě každý v tomto směru pracovat. Osvojení si principů efektivní 

komunikace vede k předcházení konfliktních situací. Nedostatečná komunikace bývá často 

příčinou vzniku konfliktů na pracovišti.  

Rozvoj informačních a komunikačních technologií přináší spoustu možností, 

na druhou stranu kladou na manažery nové požadavky: umět s nimi pracovat, orientovat 
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se v záplavě údajů a dat, schopnost vybrat pouze potřebné, které mají určitou vypovídající 

hodnotu, to znamená informace také pochopit a umět je aplikovat v praxi, protože samy 

o sobě informace nic neznamenají. „Moderní práce s daty, informacemi a znalostmi 

vyžaduje od manažerů nejen dobrou výchozí kvalifikaci, ale také její včasné doplňování 

a případnou rekvalifikaci, odpovídající míře rozvoje informační společnosti.“
81

 To 

znamená, abychom mohli informace vybrat, použít, musíme mít určité znalosti o dané 

problematice apod. 

Také rozvoj v oblasti sebeřízení by měl být součástí vzdělávacích aktivit 

vedoucích pedagogických pracovníků. Ředitel by měl umět pracovat sám se sebou, zvládat 

svoje reakce, emoce, postoje, stavy, … „ V této souvislosti proto sehrává významnou roli 

sebeřízení, v jehož rámci si na základě co nejúplnějšího sebepoznání dokáže manažer 

stanovit vlastní priority. Především od manažerů se očekává, že budou mít ucelenou 

koncepci života, která bude patrna z každého jejich jednání směrem navenek i z těch 

aktivit, jejichž prostřednictvím budou pracovat na sobě.“
82

 Důležité je sám sebe poznat 

a zjistit, v čem jsou jeho silné nebo slabé stránky, to lze např. záměrným sebepoznáváním 

(chování a zvládání různých situací, …), osobnostním dotazníkem, zpětnou vazbou 

od kolegů, SWOT analýzou, blíže o této metodě v kapitole Doporučení pro oblast dalšího 

vzdělávání. Na základě sebepoznání si stanovíme priority, svůj další rozvoj, protože 

spoustu našich vlastností můžeme vhodným vedením, sebevzděláváním posílit, rozvíjet.  

Mezi další důležité oblasti sebeřízení patří time management blíže o něm 

v následující kapitole 5.2. 

5 Faktory ovlivňující další vzdělávání  ředitelek mateřských škol  

V této části budou uvedeny faktory, které ovlivňují další vzdělávání ředitelek 

mateřských škol. Autorka se zaměří na motivaci a v další části na možné faktory, které 

mohou ředitelky mateřských škol v dalším vzdělávání omezovat. 

5.1 Motivace ředitelů škol v jejich dalším vzdělávání 

V této části bude nastíněno, co se pod pojmem motivace skrývá a jaký vliv má 

na další vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků.  

                                                           
81

 VEBER, J. a kol., Management: Základy moderní manažerské přístupy výkonnost a prosperita, s. 201. 
82

 BEDRNOVÁ, E.; NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení, s. 300-301. 



 

34 

 

Motivace v životě člověka hraje významnou roli. „Jsme-li k něčemu opravdu 

motivováni, pouštíme se do toho s větším zaujetím a zpravidla dosáhneme lepších výsledků. 

V případě dalšího vzdělávání je motivace o to důležitější, že se již nejedná o „povinnou 

školní docházku“, takže výsledek závisí na každém z nás.“
83

 Aby se člověk chtěl vzdělávat, 

musí být motivován svojí vnitřní potřebou.  

Motivace je definována jako: „ souhrn vnitřních i vnějších faktorů, které: 

1. spouštějí lidské jednání, aktivují ho, dodávají mu energii; 

2. zaměřují toto jednání určitým směrem (snaha něčeho dosáhnout anebo něčemu 

se vyhnout); 

3. udržují ho v chodu, řídí jeho průběh i způsob dosahování výsledků; 

4. navozují hodnocení vlastního jednání a prožívání, vlastních úspěchů a neúspěchů, 

vztahů s okolím“.
84

 

Jak vyplývá z uvedené definice, lidé jsou poháněni k určité činnosti z jejich 

„vlastních vnitřních podnětů, kterým můžeme říkat motivy. Takové motivy mohou v člověku 

existovat bez našeho přičinění, často je ovšem třeba jejich vzniku trochu napomoci 

podněty, které přicházejí zvenčí. Tyto vnější podněty můžeme označit jako stimuly“
85

. 

V tomto případě se jedná o stimulaci, která má krátkodobější účinek, souvisí např. 

s finanční odměnou, pokud ji přestaneme dávat, lidé ztrácí zájem o práci, proto je účinnější 

motivace vnitřní, která vychází z potřeb člověka a je dlouhodobější. 

Mezi nejznámější motivační teorie patří Maslowova hierarchie potřeb. Lhotková 

charakterizuje jednotlivá patra pyramidy potřeb pro ředitele škol následovně: 

1. „fyzické potřeby (finanční ohodnocení pro zajištění životních potřeb, vhodné 

pracovní podmínky) 

2. potřeba jistoty (jistota práce, podpora ze strany zřizovatele) 

3. sociální potřeby (ztotožnění se se školou, vztahy mezi pracovníky) 

4. potřeba úcty (uznání za vykonanou práci od zřizovatele, rodičů, žáků společnosti) 

5. potřeba seberealizace (možnost vlastních pracovních postupů, kariérní řád)“
86
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Co motivuje ředitele škol k dalšímu vzdělávání? Podle Vašutové motivy ve vzdělávání 

dospělých spočívají hlavně v těchto potřebách: 

 „Odstranit vlastní nedostatky, mezery ve znalostech. 

 Rozvíjet se, udržet tempo s rozvojem ve společnosti, v profesi. 

 Potřeba sebeuplatnění, uplatnit své znalosti, dovednosti. 

 Být oceněn, mít úspěch. 

 Naplnit vysoké aspirace, ctižádost, vyniknout, obstát v konkurenci. 

 Vliv osobních zájmů (koníčky, zvědavost, touha po poznání.) 

 Snížit existující pocit nejistoty (specializace v oboru, …). 

 Eliminovat existenční problémy (sesazení z funkce). 

 Potřeba smysluplné náplně volného času.“
87

 

Tyto potřeby korespondují s uspokojováním vyšších pater Maslowovy pyramidy 

potřeb - úcty, uznání, seberealizace, jejichž uspokojování je pro ředitele škol důležité. To 

dokládají výsledky výzkumného šetření, které uvádí Lhotková
88

, kde hlavní motivací 

pro vstup i setrvávání ve funkci je u respondentů z řad ředitelů mateřských a základních 

škol (studentů školského managementu), seberealizace. A právě uspokojování 

a naplňování této potřeby může být významným motivačním faktorem při jejich dalším 

vzdělávání. 

Motivaci vedoucích pedagogických pracovníků bezesporu také pozitivně ovlivní 

absolvování vzdělávacího programu, který naplní jejich očekávání, uspokojí jejich 

vzdělávací potřeby. To může rozhodovat o přístupu ke vzdělávání dalšímu. Zde hraje roli 

kvalita, která je mnohdy určená subjektivním pocitem účastníků - jejich spokojeností, 

nespokojeností. Může souviset s osobností lektora, s vhodností vzdělávacích metod 

a v neposlední řadě s obsahovou náplní, protože „i nejlepší vzdělávací programy mohou 

selhat, jestliže je jejich účastníci nepovažují za užitečné“.
89

  

5.2 Faktory omezující další vzdělávání ředitelek mateřských škol 

Na vzdělávání ředitelek mateřských škol mohou mít vliv kromě motivace také další 

faktory. 

 Vysoká míra přímé vyučovací povinnosti 
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Ředitel školy je podle zákona také pedagogickým pracovníkem – vykonavatelem, 

vykonává přímou pedagogickou činnost. Týdenní rozsah přímé vyučovací povinnosti 

ředitele školy stanoví nařízení vlády č. 75/2005 Sb.,
90

 vychází z počtu tříd školy, kterou 

řídí. Úvazek přímé pedagogické činnosti ředitelky mateřské školy s 1 třídou je 24 hodin 

týdně a nejnižší úvazek má ředitelka se 7 a více třídami, její úvazek je 13 hodin týdně. 

Neberou se v potaz sloučené mateřské školy, kde je tříd např. 20 a ředitelka má stále 

týdenní úvazek 13 hodin. Problematiku vysoké míry přímé vyučovací povinnosti dokládají 

diskuse, které jsou na toto téma vedeny. „Návrh učinit z ředitele výhradně manažera 

naráží na nesouhlasné stanovisko odborné veřejnosti i školských odborů argumentujících 

především tím, že prioritou vzdělávání je výchovně-vzdělávací proces, za jehož kvalitu nese 

ředitel školy ze zákona plnou odpovědnost.“
91

 V roce 2009 byla připravena novela, která 

navrhovala kromě jiného, snížení úvazku přímé pedagogické činnosti ředitelům 

mateřských škol, protože „s přechodem do právní subjektivity a v souvislosti s aplikací 

nových školských předpisů přešlo množství nových úkolů a činností, které, jak praxe 

ukazuje, nejsou schopni bez úpravy rozsahu přímé pedagogické činnosti řádně a kvalitně 

plnit“,
92

 k naplnění této novelizace nedošlo z důvodu nedostatku finančních prostředků. 

Také Kuchyňka
93

 na základě výzkumného šetření upozorňuje na problematiku 

vysoké míry přímé vyučovací povinnosti ředitelek mateřských škol. 

V tomto případě je nutná změna v legislativě, snížení úvazku přímé vyučovací 

povinnosti a dát ředitelkám větší prostor na jejich řídící funkci. 

 Nedostatek času 

I tento faktor může hrát v dalším vzdělávání významnou roli, souvisí například 

 s vysokou mírou administrativní činnosti. „Administrativní činnosti, jak vyplývá 

z množství analýz a dalších ověřitelných zdrojů, patří mezi činnosti, které nejvíce zatěžují 

školy při jejich činnosti.“
94

 Snížení administrativy je podnětem k zamyšlení 

pro zřizovatele, MŠMT a další organizace, protože mnohdy administrativní práce ředitelů 

spočívá v duplicitním vyplňování tabulek. Mnohem podnětnější a přínosnější by bylo 

věnovat tento čas svému rozvoji v podobě dalšího vzdělávání.   
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Nedostatek času bývá často provázen dalšími negativními faktory, jako jsou únava, 

stres, které mohou hrát negativní roli v dalším vzdělávání ředitelek mateřských škol. To 

dokládají například výsledky výzkumného šetření Adamové.
95

 

 V tomto případě by vedoucím pedagogickým pracovníkům mohlo pomoci umět 

si čas lépe zorganizovat – určité znalosti z oblasti time managementu. „Time management 

by měl každého naučit:  

a)  stanovit si cíle a určit priority, 

b) plánovat si svůj čas, 

c) řídit se přitom kritérii důležitosti a naléhavosti, 

d) vyvarovat se časových tísní, 

e) rozdělovat práci na etapy 

f) delegovat.“
96

 

Efektivní řízení našeho času vede k předcházení stresu, únavy a syndromu  

vyhoření, který se pedagogickým pracovníkům nevyhýbá.  

6 Vzdělávací nabídka pro vedoucí pedagogické pracovníky 

V této kapitole se autorka zaměří na akreditované vzdělávací programy, které 

vedou ke splnění kvalifikačních předpokladů ředitele školy. V další části budou uvedeny 

vzdělávací nabídky pro ředitelky mateřských škol, které nabízejí vzdělávací instituce 

na území hlavního města Prahy a některé možnosti dalšího vzdělávání ředitelů v rámci 

samostudia. 

6.1 Akreditace 

V souvislosti s dalším vzděláváním se setkáváme s pojmem akreditace, která by 

měla zajišťovat jak kvalitu vzdělávacího programu, tak i samotné instituce, která 

vzdělávací program organizuje. Akreditace je: „Postup, v jehož rámci se posuzuje jednak 

žádost organizace, zda může působit jako vzdělávací instituce, jednak její žádost 

o vzdělávací program (studijní program), studijní obor, který chce nabízet zájemcům. 

Výsledkem je rozhodnutí, které vydá Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České 
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republiky, zpravidla po předchozím vyjádření Akreditační komise. Akreditace se může 

týkat: 

1. vzdělávacích programů vyšších odborných škol 

2. institucí, které chtějí poskytovat pedagogickým pracovníkům další vzdělávání 

3. vysokých škol, jejich studijních programů i oborů, práv udělovat akademické tituly, 

….“
97

  

6.2 Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů ředitele školy 

V této části jsou uvedeny vzdělávací programy pro ředitele škol, jejichž 

absolvování vede ke splnění kvalifikačních předpokladů, jedná se o Studium pro ředitele 

škol a školských zařízení, Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky a studium 

Školského managementu. V návrhu je navazující magisterské studium Managementu 

vzdělávání, proto je v této části také uvedeno. U každého vzdělávacího programu jsou 

názvy modulů, časové dotace a určitá specifika.  

6.2.1 Studium pro ředitele škol a školských zařízení 

Kvalifikační studium je realizované v rámci DVPP jako nezbytný předpoklad 

pro splnění kvalifikačních požadavků. Je určeno pro ředitele škol a školských zařízení, 

kteří „vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského 

zařízení“
98

.  

Aby byla zajištěna jednotná úroveň a kvalita studia, stanovilo MŠMT Standardy
99

 

Studia pro ředitele škol a školských zařízení. V příloze č. 1 jsou rozpracovány konkrétní 

obsahy jednotlivých modulů, jejich dodržení je závazné pro udělení akreditace. Byly také 

zpracovány jednotné studijní texty a proškoleni lektoři. Vyhláška č. 317/2005 Sb., § 5 

stanoví minimální rozsah, což je 100 hodin přímé výuky včetně třídenní stáže v rozsahu 

minimálně 15 hodin. Garantem tohoto programu je Národní institut pro další vzdělávání 

(NIDV). Vzdělávací program je strukturován do čtyř modulů: 
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Modul 
Hodinová 

dotace 

Základy práva 30 

Pracovní právo 25 

Financování školy 25 

Organizace školy a pedagogického 

provozu 
20 

Tabulka č. 1: Hodinová dotace Studia pro ředitele škola a školských zařízení 

Vzdělávací moduly jsou zaměřeny na organizaci, na její řízení a pouze na osvojení 

si základních kompetencí, chybí zde modul personalistiky – jako je výběr pracovníků, péče 

o ně, motivace, komunikace, … Také praxím (stážím) by mělo být věnováno více hodin. 

Vzdělávací program je ukončen závěrečnou zkouškou před komisí, která spočívá 

v obhajobě písemné práce na dané téma, v ověření získaných znalostí a pohovorem o stáži 

ve škole nebo ve školském zařízení. Absolvent získá osvědčení, kterým dokládá splnění 

potřebné kvalifikace. 

6.2.2 Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 

Toto studium pro splnění dalších kvalifikačních předpokladů vychází z § 7 

vyhlášky č. 317/2005 Sb. a zahrnuje minimálně 350 hodin, je určeno pedagogickým 

pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy, školského 

zařízení. Studium není povinné, ale jeho absolvování nabízí možnost zařazení do vyššího 

kariérního stupně, tedy i postup do vyšší platové třídy. Konkrétně ředitelky mateřských 

škol mohou být zařazeny do 11. platové třídy. Také tento vzdělávací program vychází 

ze Standardu Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky. V příloze č. 2 jsou podrobně 

rozpracovány obsahy jednotlivých modulů závazné pro udělení akreditace. Studijní 

program by měl být realizován pouze vysokými školami v rámci celoživotního vzdělávání 

v těchto modulech. 
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Modul 
Hodinová  

dotace 

Teorie a praxe školského managementu   

Právo 32 hodin 

Ekonomika a finanční management přednášky 

Řízení pedagogického procesu  semináře 

Vedení lidí   

Manažerské praxe ve školských 

zařízeních 20 

On-line aktivity  18 

Tabulka č. 2: Hodinová dotace Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky 

Každý modul musí obsahovat 32 hodin prezenční výuky (ve formě přednášek, 

seminářů) a 18 hodin on-line aktivit jako jsou „řešení případových studií, zpracování 

úkolů s následnou prezentací v on-line prostředí, chatování, e-forum“.
100

 Manažerským 

praxím je věnováno 20 hodin, spočívají ve vzájemných návštěvách škol a školských 

zařízení účastníků. Tyto praxe jsou provázány s vyučovanými moduly. Účastníci si 

teoretické poznatky ověřují v praxi a mají možnost porovnání se svými kolegy, sdělovat si 

svoje zkušenosti. „Klíčovým momentem modulu manažerské praxe je získávání nových 

podnětů pro praxi, zdokonalení sebehodnocení a schopnost analýzy vlastní řídící 

práce.“
101

 V tomto vzdělávacím programu je již zařazen modul vedení lidí, který 

odstraňuje nedostatek Studia pro ředitele škol a školských zařízení, obsahuje např. styly 

vedení lidí („leadership“), zabývá se motivací pracovní činnosti, personálním 

managementem, ale také manažerem a jeho životní dráhou. Bere v potaz lidský faktor, 

který je pro organizace a jejich úspěšné fungování nenahraditelný. Program je ukončen 

zkouškou a obhajobou závěrečné písemné práce před komisí. Absolvent získá osvědčení, 

na jehož základě může postoupit do vyššího kariérového stupně. 

6.2.3 Školský management 

Úspěšným zakončením bakalářského studia oboru Školský management splňuje 

absolvent požadavek na kvalifikaci ředitele školy, školského zařízení. Jde o vysokoškolské 

studium, které realizuje několik univerzit v České republice. Toto studium má časovou 

dotaci stejnou jako Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky - 350 hodin, shoduje 
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se i v modulech. Vzhledem k tomu, že někteří uchazeči o bakalářské studium absolvovali 

Studium pro vedoucí pracovníky, je možnost uznání jednotlivých dílčích zkoušek 

nebo některých studijních povinností, zde dochází k provázanosti tohoto studia. Bakalářský 

studijní program navazuje na předchozí poznatky absolventů Studia pro vedoucí 

pedagogické pracovníky a zároveň je také prohlubuje. Řízení v praxi (dříve manažerská 

praxe) má časovou dotaci 120 hodin prezenční výuky a 50 hodin distančních aktivit, je 

realizováno i na pracovištích ČŠI, odborech školství, ale také v ziskových organizacích, 

kde mají účastníci možnost srovnání prvků školského a podnikového managementu. 

Těmito praxemi se jim otvírá širší úhel pohledu, nejsou už pouze u své organizace, kterou 

řídí, ale mají možnost zjistit, jak fungují organizace jiné. Následující tabulka uvádí 

časovou dotaci jednotlivých modulů. 

 

Modul 
Počet hodin  Počet hodin  

prezenční výuky distančních aktivit 

Ekonomika a finanční management 20 16 

Právo 20 16 

Řízení pedagogického procesu 32 32 

Teorie a praxe školského managementu 28 16 

Vedení lidí 16 16 

Řízení v praxi 120 50 

Tabulka č. 3: Hodinová dotace studia Školského managementu
102

 

Vzhledem k tomu, že se jedná o studium v kombinované formě, je v tabulce uveden 

také počet hodin distančních aktivit. Vypracovávání distančních aktivit v elektronické 

podobě vede studenty ke zdokonalení se v ICT. Největší časovou dotaci má modul Řízení 

pedagogického procesu, který spočívá v osvojování si kompetencí důležitých při řízení 

a tvorbě ŠVP.  Za ním následuje s časovou dotací 28 hodin prezenční výuky a s 16 

hodinami distančních aktivit modul Teorie a praxe školského managementu, při kterém si 

účastníci osvojují základní manažerské dovednosti (funkce) jako je plánování, 

organizování, … Časovou dotaci s 20 hodinami prezenční výuky a s 16 hodinami 

distančních aktivit má Ekonomika a finanční management a modul Právo. Nejmenší 

časovou dotaci má Vedení lidí, i když to jsou právě lidé, jejichž prostřednictvím je 

dosahováno cílů organizace. Studium je ukončeno závěrečnou bakalářskou prací a státní 

závěrečnou zkouškou. Absolvent získá titul bakalář. 
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6.2.4 Management vzdělávání 

Management vzdělávání je dvouletý navazující magisterský studijní program, je 

realizován v kombinované formě. Nabízí ho pouze jediná fakulta v České republice. Cílem 

je „připravit odborníky k profesionálnímu výkonu řídící funkce v evropském vzdělanostním 

prostředí“.
103

 Je určen pro absolventy bakalářského oboru školský management 

nebo pro absolventy příbuzných oborů bakalářských. Následující tabulka obsahuje šest 

modulů tohoto studijního programu a jejich časovou dotaci. 

 

Modul 
Počet hodin  Počet hodin  

prezenční 

výuky 

distančních 

aktivit 

Ekonomické aspekty řízení vzdělávání 20 20 

Právní aspekty řízení vzdělávání 20 20 

Řízení vzdělávání ve znalostní 

společnosti 
24 24 

Management v současném vzdělávání 24 24 

Personální řízení 24 24 

Řízení vzdělávání v praxi 96 40 

Tabulka č. 4: Hodinová dotace studia Managementu vzdělávání
104

 

Personální řízení má shodnou časovou dotaci s Managementem v současném 

vzdělávání a s Řízením vzdělávání ve znalostní společnosti. Ekonomické aspekty 

vzdělávání stejně tak i Právní aspekty mají časovou dotaci v prezenční i distanční formě 

20 hodin. Řízení vzdělávání v praxi prochází všemi moduly studia, jedná se o osvědčenou 

formu vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků. „Svoje poznatky, zkušenosti, 

náměty a inspirace budou studenti nacházet nejen na školách a školských zařízeních, 

krajských úřadech, ČŠI, ziskových organizacích, ale také např. ve školském výboru 

poslanecké sněmovny či na pracovištích MŠMT.“
105

 Studium Managementu vzdělávání 

vede studenty k vnímání širšího kontextu celé vzdělávací politiky (od státního rozpočtu, 

strategického plánování ve školství, až po sledování aktuálních problémů ve vzdělávání) 

tak, aby na základě získaných poznatků (výzkumných šetření, probíhajících diskusí, 
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poznatků z navštívených organizací atd.) dokázali formulovat a prezentovat svoje 

stanoviska k určité problematice.  

Studium je ukončeno závěrečnou diplomovou prací a státní závěrečnou zkouškou. 

Absolvent získá titul magistr. Ve schválené akreditaci je možnost realizace rigorózního 

řízení, takže studium je možností a přípravou na obhájení práce rigorózní.  

6.3 Nabídky vzdělávacích institucí na území hlavního města Prahy 

Při výběru vzdělávacích institucí je potřeba vybrat takové, „které se zabývají 

vzděláváním řídících pracovníků ve školství. Je potřeba obrátit se na instituci se zkušenými 

odborníky, s kontakty na školy, státní správu i ziskovou sféru, instituci se schopností 

přenášet informace, vzdělávat i zapalovat zájmem pro věc“
106

.  

V další části bude uvedena vzdělávací nabídka některých vzdělávacích institucí 

na 2. pololetí školního roku 2012/13 v rámci DVPP pro ředitelky mateřských škol 

na území hlavního města Prahy. Je záměrně vybráno jedno město, aby byla možnost zjistit, 

jaké vzdělávací možnosti mají ředitelé škol jednoho města, v tomto případě v Praze. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o hlavní město, předpokládá se, že zde bude vzdělávací 

nabídka pokrývat většinu oblastí vzdělávacích potřeb ředitele školy. 

 

 Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) 

NIDV je příspěvkovou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

„Hlavním posláním je komplexní celorepublikové zajištění úkolů v oblasti DVPP, které 

vyplývají z priorit státní vzdělávací politiky a vedou k systematické podpoře pedagogických 

pracovníků škola a školských zařízení.“
107

 NIDV je garantem Kvalifikačního studia 

pro ředitele škol a školských zařízení, má pracoviště ve 13 krajských městech. 

Kromě tohoto studia nabízí vzdělávací programy v rámci DVPP.  

Nabídka na 2. pololetí školního roku 2012/13: 

 BOZP a právní problematika pedagogického dozoru v MŠ (8 hodin) 

 Mateřská škola očima ČŠI (8 hodin) 

 Správní řízení ve škole a školském zařízení (8 hodin) 

 Školská legislativa – úspěšná spolupráce učitelů, (8 hodin) 

 Jednotný systém zajištění interního auditu ve školství (18 hodin) 

                                                           
106

 TROJAN, V. Hýčkáme si ředitele škol, …? Řízení školy, s. 4.   
107

 NIDV: Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, únor 2013 - srpen 2013, s. 

121. Dostupná též v elektronické podobě na WWW: http://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/pn.ep/.  

http://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/pn.ep/


 

44 

 

 Realizace, změny a úprava ŠVP PV v MŠ (4 hodiny) 

 Práce se vzdělávacím cílem v MŠ (8 hodin) 

 Trénink manažerských dovedností – I, II, III (24 hodin) 

 Kolokvium - setkání s pracovníky MŠMT (6 hodin) 

 Manažerské trivium (24 hodin) 

 

Vzdělávací nabídka je zaměřena zejména na aktuální problematiku, kterou lze 

shrnout do určitých oblastí: právní, ekonomické, pedagogické, manažerské. V oblasti 

pedagogické nabízí dvě vzdělávací nabídky, z nichž jedna je zaměřena na ŠVP, což je dáno 

současnou revizí RVP PV. Trénink manažerských dovedností I, II, III probíhá jako 

intenzivní třídenní soustředění, obsahuje tato témata: Problematika rolí v pozici ředitele, 

Úspěšné vyjednávání s různými stranami, Koučování a Zvýšení osobní efektivity. Tento 

vzdělávací program zohledňuje vzdělávací potřeby v oblasti měkkých dovedností.  

Kolokvia jsou realizována formou výměny zkušeností mezi účastníky, reflektují aktuální 

změny. Ve všech městech je nabízen celostátní vzdělávací program Manažerské trivium, 

jehož obsahem jsou novinky v oblasti managementu.  

 

 Vzdělávací institut Středočeského kraje (VISK)
108

 

VISK je příspěvkovou organizací zřízenou Středočeským krajem. Má 

9 vzdělávacích středisek sídlících v okresních městech Středočeského kraje včetně  Prahy. 

Nabídka vzdělávacích programů na 2. pololetí školního roku 2012/13: 

 Školská legislativa – aktuální změny ve školských i obecně platných právních 

předpisech (4 hodiny) 

 Příprava ke konkurzu na ředitele školy/školského zařízení (12 hodin) – jedná 

se o dvoudenní seminář zaměřený na seznámení se základními právními předpisy 

ve školství a postavení ředitele: ředitel jako manažer, ředitel jako zaměstnavatel, 

ředitel a ekonomika a financování škol 

 Konkurzní řízení ve školství z pohledu účastníka konkurzu (6 hodin) – seminář 

se zaměřuje na Právní souvislost a procesní průběh konkurzního řízení 

a na Komunikační strategii při konkurzním řízení (specifika komunikace, zvládání 

stresu, prezentace vlastních návrhů, …) 

                                                           
108 VISK: Vzdělávání pedagogů. [online]. 2013 [cit. 2013-04-05]. Dostupné na WWW: 

http://www.visk.cz/programova-nabidka.  

http://www.visk.cz/programova-nabidka
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 Předání/převzetí školy, školského zařízení při změně ředitele (4 hodiny)  

 Výjezdní seminář pro ředitele mateřských škol – dvoudenní seminář zaměřený 

na probíhající změny a trendy ve vzdělávání 

 

Ředitelé ve funkci si můžou vybrat ze dvou vzdělávacích programů, které 

se zaměřují na aktuální změny. Další vzdělávací akce jsou určeny pro uchazeče na funkci 

ředitele školy/školského zařízení, i tato vzdělávací nabídka vychází ze současné situace, 

z omezeného funkčního období ředitele školy. Nabídka NIDV nabízí v tomto případě více 

vzdělávacích možností. 

 

 Portál, s.r.o.
109

 

Tato společnost s ručením omezeným je nakladatelstvím, ale zároveň také pořádá 

vzdělávací semináře pro pedagogy, zaměřuje se na pedagogickou oblast. Pro ředitele škol 

bychom na 2. pololetí školního roku 2012/13 mohli vybrat seminář Evaluace v MŠ. 

Většinu seminářů vedou autoři vydaných knih v tomto nakladatelství, což je i v tomto 

případě.  

 

 Učitelské centrum, s.r.o.
110

 

Tato společnost s ručením omezeným nabízí dva semináře pro ředitele mateřských škol 

na 2. pololetí školního roku 2012/13. 

 Jak zajistit bezpečnost dětí a žáků při školních a mimoškolních akcích. Úraz – 

příčiny, důsledky a řešení (6 hodin) 

 Jak vést efektivní rozhovor s rodiči (6 hodin) 

 

Jedna vzdělávací akce je z oblasti legislativy. Vzdělávací nabídka Jak vést efektivní 

rozhovor s rodiči je zaměřena na rozvoj komunikačních dovedností, účastník získá 

konkrétní doporučení, jak se vypořádat s agresivním nebo jinak komplikovaným rodičem. 

Součástí jsou praktická cvičení, při kterých jsou uplatňovány metody - hraní rolí, řešení 

modelových situací, …  

 

                                                           
109 Portál, s.r.o.: Programová nabídka. [online]. 2013 [cit. 2013-04-05]. Dostupné na WWW: 

http://www.portal.cz/seminare/seminare-pro-pedagogy/20687/.  
110 Učitelské centrum: Programová nabídka. [online]. 2013 [cit. 2013-04-05]. Dostupné na WWW: 

http://www.ucentrum.cz/program-jaro-2013/.  

http://www.portal.cz/seminare/seminare-pro-pedagogy/20687/
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Výše uvedené vzdělávací instituce se zaměřují zejména na problematiku spojenou 

s legislativními změnami. V rámci osobnostního rozvoje jsou nabízeny pouze dva 

vzdělávací programy, z toho jeden má časovou dotaci 24 hodin. Převládají vzdělávací 

nabídky jednodenní. „Je prokázáno, že většina lidí, kteří si mohou sestavit vlastní 

strukturu svého vzdělávání, zejména profesního, volí předměty či moduly pouze podle 

aktuální potřeby. Podle toho, co právě potřebují, co je trápí. Který požár právě nyní 

hasí.“
111

 To může být důvodem, proč „ podle výsledků inspekcí ČŠI ředitelé škol 

a většinou i pedagogičtí pracovníci zcela jednoznačně upřednostňují krátkodobé semináře 

a školení před ostatními formami kursů.“
112

  

Možná i proto jsou vzdělávací nabídky zaměřeny ve většině případů tímto směrem 

na aktuální změny. Ředitel musí vycházet z aktuální legislativy, z aktuální problematiky 

a jeho rozvoj např. v oblasti sebeřízení „může“ ještě počkat. Při těchto jednorázových 

vzdělávacích akcích ředitelé škol získávají hotové poznatky, informace. Určitě by měly být 

součástí doplňujícího vzdělávání, ale v žádném případě na ně nemůžeme pohlížet jako 

na systematické navazující vzdělávání. Nepřinášejí nové výzvy, podněty a pro svoji 

nahodilost nemají rozvojový efekt. 

6.4 Odborné časopisy a jiné zdroje 

Vzdělávání ředitele školy neprobíhá pouze v institucích, ale velmi důležitou formou 

vzdělávání, která se dostává stále více do popředí, je samostudium, to může mít různé 

podoby např. čtení odborných časopisů, knih, vyhledávání si informací na internetu atd. 

Tato část je zaměřena na možnosti, které mohou řediteli školy poskytovat důležité 

informace, upozorňovat ho na legislativní změny, na nové možnosti, a pomáhat mu tak 

v jeho profesním rozvoji, aniž by musel opustit svoji kancelář. Tyto informace jsou 

přístupny v kteroukoliv dobu a vedoucí pracovník není časově vázán. 

 Časopisy pro ředitele mateřské školy 

Řízení školy – je vydáván měsíčně, obsahuje odborné a aktuální informace z oblasti 

školství, součástí ročního předplatného je také elektronická verze časopisu, která umožňuje 

rychlejší vyhledávání informací. Mezi pravidelné rubriky patří: Novinky z legislativy, 

Aktuálně (palčivá témata z oblasti školství), Ředitel školy – a co ještě (komentování 

aktuální situace), Poradna (dotazy čtenářů a odpovědi na ně), Personalistika (články 

                                                           
111

 TROJAN, V. Kariéra ředitele – už se brzy dočkáme? Řízení školy, s. 4. 
112 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR (2011-2015), příloha II, s. 24. [online]. 

2011 [cit. 2013-04-06]. Dostupné na WWW: http://www.msmt.cz/file/18719. 
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zabývající se personalistikou v řízení školy), … Ředitelé MŠ si mohou přiobjednat také 

přílohu Speciál pro MŠ, která vychází 1x za dva měsíce. Vydavatel: nakladatelství Wolters 

Kluwer ČR, a.s.
113

 

Poradce ředitelky MŠ  - je jediným časopisem určeným přímo ředitelkám MŠ, vychází 

1x měsíčně, přináší přehled o všech novinkách a povinnostech vyplývající z platné 

legislativy a odpovědi na dotazy z oblasti práva, pedagogiky, psychologie. Přináší 

doporučené postupy řešení konkrétních situací z praxe. Vydavatel: nakladatelství Forum
114

 

Týdeník školství – vychází 1x týdně, zabývá se pracovněprávními otázkami, pracovními 

podmínkami, řízením škol, záměry MŠMT i školských odborů. Vydavatel: Dictum, 

s.r.o.
115

 

Učitelské noviny – vychází 1x za čtrnáct dnů, přináší informace z oboru, ankety, výměny 

zkušeností, dokumenty, metodické pokyny MŠMT, seznamy škol, … Na internetových 

stránkách jsou archivována jednotlivá čísla, možnost vyhledání článků. Vydavatel: Gnosis, 

spol. s.r.o.
116

 

Informatorium – vychází 1x měsíčně, časopis pro výchovu a vzdělávání dětí od 3-8 let, 

najdeme zde rozhovory s osobnostmi pedagogiky, psychologie a další, jsou zařazována 

aktuální témata. Vydavatel: Portál, s.r.o.
117

 

Orbis scholae  – vychází 3x ročně, vždy jedno číslo v angličtině, časopis zaměřený 

na problematiku školního vzdělávání v širších souvislostech, je orientován na výzkum. 

Jednotlivá čísla jsou archivována v elektronické podobě (volný přístup k nim). Vydavatel: 

PedF UK Praha.
118

 

 Elektronické zdroje 

Portál Ředitel školy.cz – informační on-line portál pro vedoucí pracovníky ve školství, 

přináší informace, co se děje ve vzdělávání, organizuje vzdělávací akce, umožňuje 

diskutovat, nabízí přehled právních předpisů a další.
119

  

                                                           
113

 Řízení školy [online]. [čerpáno 2013-04-06]. Dostupné na: http://obchod.wkcr.cz/obchod/skolstvi/rizeni-

skoly.html 
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 Poradce ředitelky MŠ. [online]. [čerpáno2013-04-06]. Dostupné na: http://www.forum-media.cz/detail-
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 Týdeník školství. [online]. [čerpáno 2013-04-06].  Dostupné na: http://www.tydenik-skolstvi.cz/ 
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 Učitelské noviny. [online]. [čerpáno 2013-04-06]. Dostupné na: http://www.ucitelskenoviny.cz/?root 
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PaedDr. Jan Mikáč – zajišťuje poradenské služby ve školství, metodické materiály 

„Kartotéka“ pro řízení škol (sledování a aktualizace právních norem), kurzy, semináře. 

Na webových stránkách je přehled školských předpisů vydaných ve Sbírce zákonů.
120

 

MŠMT  - na stránkách MŠMT jsou ke stažení právní předpisy, dokumenty, 

k předškolnímu vzdělávání jsou dostupné koncepce, legislativa, kurikulum, dotace, granty 

a další. V lednu 2013 zahájilo odbornou konferenci v souvislosti s přípravou dokumentu, 

který má název Strategie vzdělávání 2020. 
121

 

EDUin – obecně prospěšná nezávislá společnost, přináší informace o všem, co se 

ve vzdělávání děje, na webových stránkách jsou zajímavé články, názory odborníků, 

audionahrávky i videonahrávky z Kulatých stolů pořádaných na aktuální témata. 

V současné době organizuje půlroční debatu: „Česko mluví o vzdělávání“, která 

odstartovala v lednu 2013.
122

 

Aplikace Magistr – internetová aplikace pro ředitele, obsahuje přístup k dokumentům 

související s řízením, vedením školy, přináší aktuální informace z oblasti legislativy, 

nabídky vzdělávacích seminářů pro pedagogy a další. Veškeré informace jsou stále 

aktualizovány.
123

  

Metodický portál RVP – přináší inspiraci a zkušenosti učitelů. Ředitelky MŠ 

prostřednictvím elektronického média mohou sdílet s ostatními účastníky jak např. 

vytvářet jednotlivé části ŠVP, jak hodnotit a rozvíjet jednotlivé klíčové kompetence a další. 

Portál nabízí e-learningové kurzy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, které 

jsou pro pedagogické pracovníky pořádány zdarma. Od roku 2012 je portál spravován 

Národním ústavem pro vzdělávání.
124

 

V této části byly nastíněny možnosti získávání informací, názorů, rad, jak se dále 

vzdělávat a pracovat tak na sobě.  

7 Formy a metody vzdělávání 

Vzdělávání může být uskutečňováno různými formami a metodami, které by se 

měly vzájemně prolínat a kombinovat. Vzdělávané osoby by se měly aktivně podílet 
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na svém vzdělávání, protože jenom tak si osvojí nejvíce vědomostí a poznatků. To také 

dokládá následující schéma. 

děláme 

 myslíme  

 říkáme  

 vidíme  

 slyšíme  

 čteme  

Schéma 4: Účinnost metod předávání podnětů
125

   

Nejméně si osvojíme čtením, efektivnější způsob je, pokud musíme zapojovat sluch. 

A ještě více si odneseme ze vzdělávací akce, když to, co slyšíme, je prezentováno 

a dokládáno ve vizuální formě. Největším přínosem je pro člověka „kdy v souvislosti 

s informací něco děláme, tedy uplatňujeme znalost v praxi“,
126

 přemýšlíme o ní 

a diskutujeme s ostatními účastníky. 

Vzdělávání ředitelů škol by mělo vycházet z motta: „Učení pro praxi, v praxi 

a o praxi“a mělo by respektovat současnou heterogenitu účastníků (zkušení i začínající 

ředitelé i uchazeči o funkci), motivaci ke studiu i časové možnosti vzdělávání.“
127

 Důležitý 

je nejenom obsah vzdělávání, ale také formy a způsoby předávání poznatků. 

Učení pro praxi se organizuje zpravidla ve skupinových, hromadných formách, 

při kterých jsou také používány moderní technologie a uplatňovány individuální přístupy. 

Při učení v praxi „převažuje snaha začleňovat do programů přípravy vedoucích 

pracovníků škol metody jako je koučování, mentorství, problémově založené učení, 

případové studie, učení a práci ve skupinkách spolupracujících kolegyň, …“
128

 

Učení o praxi vychází z reflexe vedoucích pedagogických pracovníků, z jejich 

kritického zhodnocení situace, jak například získané poznatky v praxi reálně fungují, jaké 

mají konkrétní potřeby a co jim může pomoci v překonávání složitých situací, v prevenci 

proti přepracování atd. 

7.1 Formy vzdělávání 

Vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků může být realizováno různými 

formami. Formou „rozumíme určitý organizační rámec výuky“.
129
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Rozdělení není jednoznačné. Podle Mužíka
130

 se ustálilo členění na čtyři základní – 

přímá výuka, distanční vzdělávání, kombinované studium a sebevzdělávání. Toto rozdělení 

také určuje míru přímého kontaktu lektora a účastníka vzdělávání. 

 Přímá výuka je založena na přímém kontaktu lektora a účastníka, označuje se také 

jako prezenční (denní) studium, které je realizováno vysokými školami.   

Výuku účastníků při distanční formě „zajišťují speciálně připravené učební 

materiály, počítačové programy a jiné metody umožňující individuální přístupy“.
131

 Tato 

forma obsahuje prvky e-learningu (blíže v kapitole 7.2). Kontakt mezi lektorem 

a účastníkem je doplňován krátkodobými semináři a konzultacemi.  

Snahou kombinovaného studia je „převedení její části do individuálního, ale 

lektorem řízeného samostudia účastníků“.
132

 Tato forma spojuje distanční a prezenční 

formu vzdělávání. Vysokoškolské bakalářské studium Školský management a navazující 

magisterské studium Management je touto formou realizováno. Vysokoškolské studium je 

blíže specifikováno v kapitole 6.2.3 a 6.2.4. 

Sebevzdělávání spojuje lektora a účastníka v jednu osobu. Je to forma, ve které si 

„jedinec sám stanovuje cíle, volí metody, motivuje sám sebe …“.
133

  Sebevzdělávání 

probíhá samostudiem. V praxi ředitele školy spočívá např. ve studiu školských zákonů, 

v četbě odborné literatury, ve vyhledávání informací na internetu a další, „význam e-

learningu a jeho různých podob v této souvislosti roste“.
134

 

7.2 Metody vzdělávání 

Metodou rozumíme způsob dosahování vzdělávacích cílů. Volba vhodných 

vzdělávacích metod má vliv na motivaci vzdělávaných, ale také na účinnost získávání 

poznatků. „Obecně lze konstatovat, že ve vzdělávání dospělých neexistuje jediná 

univerzálně použitelná metoda, každá má své nevýhody, své silné i slabé stránky, své meze 

a možnosti vzdělávacího působení.“
135

 Proto je vhodné nezůstávat u jedné vzdělávací 

metody, ale metody kombinovat, obměňovat, protože jenom tak je vzdělávání efektivní, 

účinné a odpovídá i individuálním požadavkům účastníků. 
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Koubek rozlišuje „metody vzdělávání na pracovišti (on-the-job)“ a „metody 

vzdělávání používané mimo pracoviště (off-the-job)"
136

. Podle Mužíka metody používané 

na pracovišti mají „rozvojový charakter“, zahrnují konkrétní praktické činnosti, oproti 

metodám vzdělávání mimo pracoviště, které mají „simulativní charakter“.
137

  

Nyní budou uvedeny některé metody, vhodné pro další vzdělávání vedoucích 

pedagogických pracovníků. V této části bude volně čerpáno z knihy Koubka
138

 

a Mužíka
139

. 

 

 Mezi metody používané ke vzdělávání na pracovišti v podmínkách školy 

můžeme zařadit: 

 

Mentoring - spočívá v předávání poznatků zkušenějšího kolegy nově nastupujícímu. 

Ve školství lze realizovat např. uváděním ředitelů do praxe služebně staršími. Stejně tak se 

používá u pozice nově nastupující učitel a zkušený, uvádějící učitel. V současné době 

nebývá u ředitelů škol používána, spočívá v tom, koho si nově nastupující ředitel většinou 

sám najde, kdo mu poradí. 

 Výhody: Nový pracovník má možnost konzultovat, získávat zkušenosti, informace 

i okamžitou zpětnou vazbu. Tato metoda obohacuje jak začínajícího pracovníka, 

tak i pracovníka zkušeného - mentora, protože i on získává nové podněty, poznatky 

pro svoji práci. 

 Nevýhody: Zde záleží na osobnosti mentora, který musí mít přirozenou autoritu, 

trpělivost, musí umět naslouchat a přijatelnou formou předávat svoje zkušenosti, 

poznatky.  

Fidler a Atton uvádějí: 

 „Musí umět klást správné otázky, nejen odpovídat 

 Být otevřen novým možnostem – přijmout jiné způsoby řešení a nevnucovat svoje 

stanoviska „jak dělat věci správně“ 

 Uplatňovat principy celoživotního učení, vycházet z reflexe ředitelů samotných“
140
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Pracovní porady – během porady se pracovníci seznamují s problémy a fakty a s dalšími 

oblastmi jejich zájmu.  

 Výhody: Dochází zde k získávání informací, k výměně zkušeností, k prezentaci 

názorů, postojů, to může přispět i k utřídění a získání nových poznatků 

u začínajícího pracovníka. 

 Nevýhody: Spočívá na osobě toho, kdo poradu vede (vedoucího pedagogického 

pracovníka), v jeho připravenosti, aby se na poradě opravdu hovořilo o tom, co je 

jejím cílem a dodržela se stanovená doba. V opačném případě ji pracovníci 

nebudou považovat za přínosnou, ale za ztrátu času. 

Školení – jedná se většinou o jednorázovou akci s cílem získat informace, rozšířit 

vědomosti např. v oblasti BOZP, legislativních změn, … Někdy může být zakončeno 

zkouškou. 

 Výhody: Získání konkrétních informací v krátkém čase. 

 Nevýhody: Nebývá zde prostor k předávání zkušeností mezi účastníky, aktivita je 

zcela na školiteli. 

Supervize - označuje kontrolu, odborný dohled. V praxi se uplatňuje jako forma kolegiální 

podpory. Supervizí můžeme např. označit vzájemné hospitace kolegů a následné diskuse. 

 Výhody: Poskytování zpětné vazby, která vede ke zlepšení kvality, obohacení 

práce.  

 Nevýhody: Záleží na způsobu realizace, někteří pracovníci mohou brát tento způsob 

jako kontrolu ne podporu a potom se u nich negativně odráží přístup k hospitační 

činnosti. 

Pověření úkolem – a s ním odpovídajícími pravomocemi a kompetencemi, označujeme 

jako delegování. 

 Výhody: Samostatná práce na úkolu, podpora osobního a profesního rozvoje, 

motivace, … U vedoucího pracovníka získání více času na důležité úkoly, na svůj 

rozvoj, … 

 Nevýhody: Možnost špatného pochopení úkolu, je potřeba poskytnout veškeré 

informace k zadávanému úkolu, … Odpovědnost je vždy na vedoucím 

pracovníkovi. 
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Práce na projektu – „jedná se o zvládnutí komplexního úkolu“
141

, pracovník plní 

konkrétní úkol, ke kterému musí získat další kolegy. 

 Výhody: Rozvíjí se nejen vedoucí projektu (samostatnost, odpovědnost, …), ale 

i ostatní členové. Tato metoda podporuje týmovou spolupráci, pracovníci při ní 

uplatňují svoje znalosti, schopnosti, tvořivost, vzájemné se obohacují po stránce 

odborné, ale i např. v oblasti komunikačních dovedností a dalších. 

 Nevýhody: Špatný výběr vedoucího projektu, který následně nebude schopen získat, 

nadchnout pro spolupráci ostatní pracovníky, malá nebo žádná autorita, špatné 

rozdělení úkolů, … Nedostatečná podpora ze strany vedoucího pracovníka, žádná 

zpětná vazba. 

E-learning je vzdělávání, které „využívá informační a komunikační technologie“,
142

 

většinou je kombinováno s dalšími metodami vzdělávání. Umožňuje konzultace s lektory 

nebo s ostatními účastníky vzdělávání, při kterém si vyměňují a předávají informace např. 

prostřednictvím diskusních fór.  

 Výhody: Lze využít k individuálnímu i ke kolektivnímu vzdělávání. Poskytuje 

okamžitou zpětnou vazbu. Zohledňuje individuální schopnosti a možnosti 

účastníka, který rozhoduje sám o tom, kdy se bude vzdělávat. Tuto metodu 

můžeme použít na pracovišti i mimo pracoviště například doma.  

 Nevýhody: Rozhodující roli hraje motivace a aktivita vzdělávaného, která může 

postupně klesat. Není zde přímý kontakt s lektorem a také nároky na vybavení jsou 

vyšší. Vzdělávaný musí být vybaven určitou počítačovou gramotností. 

Samostudium – „je individuální studium, s využitím např. učebnic, výukových programů, 

on-line vzdělávacích aktivit, on-line kurzů“
143

. Podle zákona č. 563/2004 Sb. 
144

 přísluší 

pedagogickým pracovníkům volno k samostudiu v rozsahu 12 dnů ve školním roce, pokud 

tomu nebrání vážné provozní důvody, protože je ředitel také pedagogickým pracovníkem, 

přísluší i jemu volno k samostudiu v tomto rozsahu. 

 Výhody: Záleží na zájmu a motivaci vzdělávaného, vzdělávaný si určuje čas a místo 

ke vzdělávání sám. 
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 Nevýhody: Zájem a motivace může být zároveň i nevýhodou. Špatný odhad svých 

vzdělávacích potřeb, kde hraje roli subjektivita vzdělávaného. 

Koučování je chápáno jako forma podpory, „základní metodou kouče je kladení otázek 

se záměrem dovést koučovaného k tomu, aby nahlédl na možnost řešení problému, aby 

si uvědomil své slabiny a možnosti, aby si vyvodil cíl do budoucnosti a dílčí etapy k jeho 

dosažení“
145

.  

V praxi roli koučů (poradců) můžou převzít kolegyně ředitelky. Důležité je, aby 

koučovaný (ředitelka) prezentoval a popsal problém. Ostatní potom mezi sebou diskutují 

a nalézají cestu, co by šlo všechno ještě udělat, aby byl problém zdárně vyřešen, tím 

napomáhají rozvoji svému, protože do stejné situace se mohou dostat i oni a zároveň 

nacházejí nové možnosti a řešení pro svoji kolegyni. 

 Výhody: Zlepšuje výkon, schopnosti a dovednosti lidí, nabízí nové možnosti řešení 

problémů. 

 Nevýhody: Velmi významnou roli hrají komunikační schopnosti kouče, který musí 

umět klást správné otázky, aby získal správné odpovědi. 

Rotace práce spočívá v přemisťování pracovníků na různá pracovní místa v rámci 

organizace.  

 Výhody: Pracovníci se seznamují s chodem celé organizace, tento způsob vede 

k přizpůsobivosti a lepší zastupitelnosti v případě potřeby. 

 Nevýhody: Pracovník nemusí všude uspět, to může negativně ovlivnit jeho 

sebedůvěru. 

 

 Metody používané ke vzdělávání mimo pracoviště: 

 

Přednáška - je výklad lektora, který spočívá v objasnění určitého tématu, většinou 

v závěru je dán prostor na otázky a odpovědi.  

 Výhody: Může se zúčastnit větší počet účastníků podle kapacitních možností 

učebny. Získávání ucelených poznatků. 

 Nevýhody: Pasivní účast vzdělávaných, snižuje se motivace zaměstnanců, 

nedostatek zpětné vazby. Vše stojí na přednášejícím. 
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Seminář probíhá za aktivní účasti všech zúčastněných „s cílem osvojení a prohloubení 

příslušných vědomostí a dovedností“.
146

 

 Výhody: Obsahuje konkrétní témata, od účastníků se vyžaduje určitá aktivita, 

mohou si vyměňovat zkušenosti, diskutovat, získávají zpětnou vazbu.  

 Nevýhody: Kladou se větší nároky na lektora, vzdělávací akce musí být důkladněji 

připravena, aby vedl k získání příslušných znalostí a k určitému závěru, vztahující 

se k tématu semináře. 

Kurz  - jeho cílem je: „rozšířit schopnosti, získat novou konkrétní dovednost, naučit 

se postupy“.
147

 Bývá realizován v několika na sebe navazujících jednotkách např. 

seminářů, přednášek, ale i praktických činností. Někdy bývá ukončen pohovorem, 

zkouškou a absolvent získá osvědčení.  

 Výhody: Získání v určitém časovém období konkrétní okruh poznatků, dovedností.  

 Nevýhody: Časově náročný. 

 Workshop (dílny) - účastníci porovnávají svoje názory, zkušenosti, společně hledají 

a nacházejí řešení problémů. 

 Výhody: Týmová spolupráce, komplexní pohled na dané téma, nacházení 

společného řešení, komunikace mezi účastníky. 

 Nevýhody: Vzhledem ke komunikaci a týmové spolupráci mezi účastníky možnost 

sklouznutí tématu jiným směrem, jsou kladeny vyšší nároky na lektora. 

Rotace ředitele - spočívá v přijetí nové výzvy začít znovu ve funkci ředitele na nové 

škole, která není tak úspěšná jako ta naše. Tímto způsobem se předchází určité stagnaci 

a syndromu vyhoření, ke kterému může dojít, pokud ředitel vidí, že školu nemůže 

posunout dopředu takovým tempem jako na začátku svého působení.  

 Výhody: Předcházení stagnace, syndromu vyhoření, přijetí nové výzvy, která vede 

k dalšímu profesnímu rozvoji ředitele. 

 Nevýhody: V současné době nejsou zavedena podpůrná opatření, ředitel je na vše 

sám. 

Stínování - probíhá v konkrétních organizacích, při kterých moderátor setkání (většinou 

ředitel organizace nebo jím pověřený pracovník) předává informace o navštívené instituci, 

vyjadřuje se ke konkrétním činnostem (organizování, plánování, marketing, …), součástí je 
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prohlídka tohoto pracoviště. V praxi mateřských škol to může znamenat, že ředitelka pozve 

kolegyně do své školy.  

 Výhody: Porovnávání zkušeností (co se vede, nevede, možné důvody, jak řeší 

v jiných školách), možnost konzultovat a tak se vzájemně obohacovat, prohlídka 

prostor jiné školy, inspirace pro svoji, … 

 Nevýhody: Organizační zajištění je na organizaci, kde setkání probíhá. V současné 

době se jedná o dobrovolnou aktivitu ředitelů škol, pokud to není v rámci 

funkčního studia nebo vysokoškolského bakalářského studia Školský management.   

 

Existují i další metody vzdělávání, ale v těchto by se mohli vedoucí pedagogičtí 

pracovníci realizovat, profesně rozvíjet, uspokojovat svoje vzdělávací potřeby a zároveň 

předávat zkušenosti ostatním kolegům. 

8 Výzvy současnosti  

„Programy přípravy vedoucích pracovníků škol je vhodné stavět na soudobých, 

nových poctivě reflektovaných potřebách – poznávaných výzkumem, pojednávaných 

a potvrzovaných praxí vedení, řízení a správy škol.“
148

 Odpovídá vzdělávání ředitelů škol 

této praxi? Minimální manažerské vzdělání (Studium pro ředitele škol a školských 

zařízení) vychází ze Standardů pro udělování akreditací DVPP, které neobsahují oblast 

vedení lidí a přitom „základem jsou lidé ve škole, jen pomocí lidí vybudujeme to, co jsme si 

vytyčili, jen s nimi naplníme svoji (a postupně snad i jejich) vizi“.
149

 Odpovídá opravdu 

toto studium současným vzdělávacím potřebám ředitelů škol? Další vzdělávání by mělo 

probíhat „ jako systematické vzdělávání, které vychází ze strategie vzdělávání a které se 

uskutečňuje jako neustále se opakující cyklus identifikace potřeby, plánování, realizace 

a hodnocení vzdělávání.“
150

 Ani tímto způsobem vzdělávání pedagogických pracovníků 

neprobíhá, po splnění zákonné povinnosti je zcela v jejich rukách, v čem a jak se budou 

dále vzdělávat, jakou vzdělávací nabídku, agenturu si vyberou.  

Také různá výzkumná šetření upozorňují na nedostatky ve vzdělávání ředitelů škol. 

Podle zprávy McKinsey 2010 „jsou ředitelé v ČR školeni na výkon primárně provozní 
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a administrativní role“,
 151

 věnují 80 % administrativě a provozu školy a pouze 20 % 

zlepšování kvality výuky. Doporučuje zabývat se už výběrem uchazečů na funkci ředitele 

a stanovit konkrétní kritéria. Zpráva uvádí příklad výběru ředitelů škol v Singapuru, kteří 

jsou vybíráni z řad zástupců ředitelů, absolvují půlroční kurz zaměřený na management, 

vedení, skupinové projekty a dvoutýdenní stáž v podnikové sféře. Ve funkci ředitele školy 

působí na dvou až třech školách. Výsledky vyplývající z výzkumného šetření uvádějí 

možnosti, jak rozvíjet naše ředitele škol: 

 „Připravovat ředitele na zlepšování kvality výuky. 

- K dispozici by měl být kurz zvyšování kvality výuky a řízení změn. Pokud by taková 

příprava přesahovala možnosti současných institucí, lze uvažovat o vytvoření 

institutu pro přípravu ředitelů. 

- Jelikož 10-20 % ředitelů ze zkoumaného vzorku používalo alespoň z části postupy 

z nejlepší praxe v jiných zemích, mělo by být podporováno její sdílení a učení se 

jeden od druhého. K tomu lze využít i stávající prostředky, jako jsou individuální 

kontakty (hlavně mezi školami v místě), formální skupiny (např. asociace škol) 

a online nástroje (např. www.reditelskoly.cz), které se dnes používají často 

k diskusi o administrativně - provozních záležitostech. 

 Řídit výkonnost ředitelů. Zvážit pravidelná hodnocení výkonnosti. Například 

v australské Victorii má každý ředitel hodnocení výkonnosti třikrát ročně, přičemž 

se vždy posuzuje jak plán rozvoje školy, tak osobní plán profesního rozvoje.“ 

Na kvalitu vzdělávání má vliv podle Whelana jeho vedení, proto mezi sedmi 

opatřeními, která zformuloval na základě analýzy úspěšných vzdělávacích systémů 

je „zajistit, aby každá škola měla efektivní vedení“.
152

 Na to, aby ředitel školu efektivně 

vedl, mají vliv jeho znalosti, schopnosti, dovednosti, které může rozvíjet systematickým, 

promyšleným vzděláváním.  

Také závěry ze studií OECD „zdůrazňují celoživotní vzdělávání ředitelů, propojení 

teorie s praxí, a především zajištění kvality tohoto vzdělávání.“
153

  

Většina ředitelů se na konferenci v Praze shodla „že se školy ve 21. století staly 

institucemi s komplexním charakterem, jejichž vedení vyjadřuje různorodé a stále širší 

dovednosti“.
154
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V listopadu 2011 byl uspořádán Kulatý stůl
155

 SKAV na téma Má být ředitel 

manažerem nebo lídrem pedagogického procesu? I zde zazněly požadavky na dlouhodobé, 

systematické vzdělávání ředitelů, na vzájemné návštěvy na školách, sdílení dobré praxe, … 

Všechna doporučení, opatření, výstupy směřují k potřebě identifikovat vzdělávací 

potřeby, které by byly základem pro vytvoření celoživotního vzdělávání ředitelů. 

Význam identifikace vzdělávacích potřeb ředitelů škol spočívá např. 

 Možnost doplnit vzdělávací nabídku, aktualizovat ji – co v ní chybí, obohatit ji 

o nové metody, formy vzdělávání, …, přizpůsobit ji ředitelům škol „na tělo“ 

 Zapojení do vzdělávání služebně starší ředitele (mentor, lektor, moderátor setkání, 

atd.), profesní rozvoj, předcházení stagnace, syndromu vyhoření, …  

 Vytvoření promyšleného, navazujícího, systematického vzdělávání 

 Motivace pro ředitele – motivoval by je pro další efektivní vzdělávání 

 Zohledňující vzdělávací potřeby v průběhu profesní dráhy  

 Nástroj pro sebehodnocení ředitele 

 Možnost ovlivnit svůj profesní růst 

 Nástroj podpory – ředitelé by věděli, kde se zrovna nacházejí a jak na sobě 

dále pracovat 

 Nástroj hodnocení pro zřizovatele – v souvislosti s šestiletým funkčním 

obdobím 

 Provázanost s kariérním řádem navazující na příslušné platové ohodnocení  

 Zvýšení prestiže v očích veřejnosti 

 

Současné změny ve společnosti vyžadují aktivitu. „Aktívnym občanom súčasnej 

modernej spoločnosti, ktorá sa často charakterizuje ako spoločnosť založená 

na vedomostiach, však môže byť len človek vzdelaný a neustále sa vzdelávajúci. 

Celoživotné vzdelávanie a učenie sa je realitou, nevyhnutnou potrebou tak pre spoločnosť 

ako i pre jednotlivcov.“
156
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Empirická část 

9 Metodologická hlediska výzkumného šetření 

V této části je stanoven předmět a cíl výzkumu, charakterizován výzkumný vzorek 

a jsou popsány použité metody výzkumu. 

9.1 Předmět a cíl výzkumu 

Předmět výzkumu:  Vzdělávací potřeby ředitelek mateřských škol 

Cíl: Zjistit, jaké jsou vzdělávací potřeby ředitelek mateřských škol 

Dílčí cíle:  

 Zjistit, v jakých oblastech se vedoucí pedagogičtí pracovníci mají potřebu vzdělávat 

 Zmapovat, jaké potřeby je vedou k dalšímu vzdělávání  

 Určit, jaké formy a vzdělávací metody upřednostňují  

 Zjistit, zda je současný vzdělávací systém pro ředitele a vzdělávací nabídka 

dostatečná 

 Zjistit, co se vedoucím pedagogickým pracovníkům MŠ v jejich vzdělávání 

osvědčilo  

Tohoto záměru je dosaženo pomocí 5 výzkumných otázek: 

 Jaké konkrétní vzdělávací potřeby mají ředitelky mateřských škol v jednotlivých 

oblastech?  

 Jaká je úroveň a jaké jsou mezery v současné vzdělávací nabídce?  

 Co motivuje a ovlivňuje vedoucí pedagogické pracovnice v jejich dalším 

vzdělávání? 

 Jaké formy a metody vzdělávání ředitelky upřednostňují? 

 Co se ředitelkám MŠ v jejich vzdělávání osvědčilo? 

Vlastní výzkumná část je rozdělena na tyto části: 

1. Současné vzdělávací potřeby ředitelek v jednotlivých oblastech 

(oblast manažerského vzdělání, oblast řídící práce, oblast osobního rozvoje) 

2. Výběr, hodnocení a mezery v současné vzdělávací nabídce 

3. Motivace a faktory ovlivňující další vzdělávání 

4. Metody a formy vzdělávání 

5. Doporučení, co se ředitelkám při jejich vzdělávání osvědčilo 
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9.2 Charakteristika výzkumného vzorku  

Tato část je zaměřena na charakteristiku výzkumného vzorku a na návratnost 

dotazníků.  

Výzkumné šetření proběhlo začátkem prosince roku 2012. Základním výzkumným 

souborem jsou ředitelky mateřských škol samostatných právních subjektů z celé České 

republiky, vybrány z internetové databáze na adrese: http://www.firmy.cz/Instituce-a-

urady/Vzdelavaci-instituce/Materske-skoly/Statni-materske-skoly, pomocí generátoru 

náhodných čísel na adrese: http://generatorcisel.zaridi.to/. Takto vybraným školám byly 

dotazníky zaslány elektronicky.  

Rozdáno bylo celkem 112 dotazníků, do šetření zařazeno 71 dotazníků, 37 nebylo 

vráceno vůbec, 4 dotazníky byly vyřazeny vzhledem k neúplným údajům. Za největší 

riziko byla považována malá návratnost dotazníků. Návratnost dotazníků je uspokojivá. 

Následující tabulka a graf uvádí počty dotazníků v procentech. 

 

Návratnost dotazníků 

Rozdaných 
Vrácených Vrácených 

Nevrácených 
zařazených nezařazených 

112 71 4 37 

100,0 % 63,4 % 3,6 % 33,0 % 

Tabulka č. 5: Návratnost dotazníků 

 

Graf č. 1: Návratnost dotazníků 

http://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instituce/Materske-skoly/Statni-materske-skoly
http://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instituce/Materske-skoly/Statni-materske-skoly
http://generatorcisel.zaridi.to/
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Výzkumné šetření mělo být obohaceno a doplněno názorem na tuto problematiku 

zástupkyň ředitelek (vedoucích učitelek) sloučených zařízení mateřských a základních 

škol, protože i ony jsou pověřeny řízením mateřské školy. Vzhledem k velmi nízké 

návratnosti (z 80 elektronicky odeslaných dotazníků se vrátilo pouze 5) tyto dotazníky 

nebyly do výzkumného šetření zařazeny. 

9.3 Metody výzkumu a jejich popis  

Z metodologického hlediska je výzkum kvantitativní. Stěžejním nástrojem tohoto 

výzkumného šetření je vytvořený vlastní dotazník – Vzdělávací potřeby ředitelek 

mateřských škol. Při jeho sestavování autorka vycházela ze zákonných požadavků, které 

jsou na ředitele kladeny, ze současné vzdělávací nabídky, ale i z doporučení výzkumných 

zpráv, z literatury a dalších zdrojů, které se vztahují k tomuto tématu. Dotazník je rozdělen 

na 2 části, v obou je použito metody písemného kladení otázek a odpovědí na ně, dotazník 

obsahuje příloha č. 3. 

I. část obsahuje identifikační údaje respondentů – věkovou kategorii, počet roků 

ve funkci a nejvyšší dosažené vzdělání, jsou zde 2 položky uzavřené a 1 

polouzavřená, ve které mají respondenti možnost doplnit jiný druh 

vysokoškolského vzdělání. 

II. část tvoří vlastní dotazník. Má 18 položek. Obsahuje 3 uzavřené položky  

a 13 polouzavřených položek, kde byla respondentům ponechána možnost, aby 

mohli uvést jiné, pokud pro ně nabídka nebyla dostatečná.  Zbývající 2 položky 

jsou otevřené pro vlastní vyjádření respondentů. 

Vyhodnocení výzkumného šetření 

Pro přehlednost jsou výpočty prováděny v Excelu, zobrazeny v tabulkách 

a doplněny grafy. 

Vyhodnocení I. části dotazníku – identifikačních údajů 

Respondenti měli možnost vybrat zvolenou variantu, jednotlivé položky jsou 

vyhodnoceny v procentech a okomentovány.  

Vyhodnocení II. části dotazníku – jednotlivých oblastí 

V této části dotazníku byla použita v některých položkách Likertova škála:  

ano, spíše ano, spíše ne, ne. 

ANO (souhlasím) ……………………….. NE (nesouhlasím) 
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Záměrně byla vytvořena sudá bodová škála, aby bylo jasně vidět, zda převažují spíše 

kladné odpovědi: odpovědi ano, spíše ano nebo záporné odpovědi: odpovědi spíše ne, 

ne.  Ve 2 položkách je použita pořadová škála, respondenti mají určit pořadí od 1nejvíce 

problematické (aktuální) až po … nejméně problematická (aktuální) podle počtu 

uvedených položek. V položce číslo 10 byla přidána ještě možnost NEVÍM - u hodnocení 

vzdělávacích akcí.  

V oblastech svého dalšího vzdělávání: oblast řídící práce a oblast osobního rozvoje 

byla přidána také možnost -  nemám zájem o vzdělávání a v položce omezující faktory 

mého dalšího vzdělávání je uvedena možnost: nic mě neomezuje. V některých položkách 

byli respondenti vyzváni k označení pouze jedné možnosti. 

U položek s pořadovými škálami jsou vypočítány průměry, směrodatná odchylka a 

medián. V ostatních položkách jsou vypočítána procenta a porovnána s ostatními 

možnostmi, ze kterých si mohli respondenti vybrat. Otevřené otázky jsou prezentovány 

tak, jak se respondenti vyjádřili, podobné odpovědi jsou spojeny do určitých oblastí. 

Vlastní výzkumná část je rozdělena na 5 částí: 

1. Současné vzdělávací potřeby ředitelek v jednotlivých oblastech  

a) oblast manažerského vzdělání 

Získání manažerského vzdělání – položka č. 1 

Typ manažerského vzdělání – položka č. 2 

Přínos manažerského vzdělání – položka č. 3 

Současný vzdělávací systém ředitelů – položka č. 4 

Počáteční problémy ve funkci – položka č. 5 

Způsob odstranění nedostatků – položka č. 6 

b) Oblast řídící práce  

Potřeba vzdělávat se v oblasti řídící práce – položka č. 7 

c) oblast osobního rozvoje   

Vzdělávání v oblasti svého osobního rozvoje – položka č. 8 

2. Výběr, hodnocení a mezery v současné vzdělávací nabídce 

Výběr vzdělávacích akcí – položka č. 9 

 Hodnocení současné vzdělávací nabídky – položka č. 10 

 Mezery v současné vzdělávací nabídce – položka č. 11 

3. Motivace a faktory ovlivňující další vzdělávání 

 Motivace k dalšímu vzdělávání – položka č. 12 
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 Omezující faktory dalšího vzdělávání ředitelů – položka č. 13 

4. Metody a formy vzdělávání  

 Podpora při nástupu do funkce – položka č. 14 

 Přijatelné formy vzdělávání – položka č. 15 

 Metody vzdělávání ve vzdělávací nabídce ředitelů – položka č. 16 

Zapojení do dalšího vzdělávání v rámci svého profesního růstu – položka č. 17 

5. Doporučení ostatním kolegyním  

Doporučení ostatním kolegyním – položka č. 18  

Uvedené položky v jednotlivých částech pomůžou dát odpovědi na 5 výzkumných 

otázek:  

1. Jaké konkrétní vzdělávací potřeby mají ředitelky mateřských škol 

v jednotlivých oblastech?  

Oblast manažerská: položka č. 1 - 6, oblast řídící práce: položka č. 7, oblast 

osobního rozvoje: položka č. 8  

 těmito položkami se např. zjistí, zda mají ředitelé potřebu vzdělávat se před 

nástupem do funkce 

 zda mají potřebu se dále vzdělávat (FS II, v manažerském vysokoškolském 

studiu, …) 

 v jaké oblasti při nástupu do funkce měli respondenti problémy, které by šly 

odstranit vzděláním před nástupem do funkce, … 

2. Jaká je úroveň a jaké jsou mezery v současné vzdělávací nabídce?  

 Položka č. 9, 10, 11 

3. Co motivuje a ovlivňuje vedoucí pedagogické pracovnice v jejich dalším 

vzdělávání? 

Položka č. 12, 13 

4. Jaké formy a metody vzdělávání ředitelky upřednostňují? 

Položka č. 14, 15, 16, 17  

5. Co se ředitelkám MŠ v jejich vzdělávání osvědčilo? 

Položka č. 18 
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9.4 Pilotní výzkum a předvýzkum 

V průběhu měsíce listopadu byl proveden pilotní výzkum. Otázky v dotazníku 

autorka konzultovala s dvěma ředitelkami mateřských škol. Na doporučení jedné z nich 

byla jedna položka odstraněna a jedna zpřesněna (bylo specifikováno, co se myslí 

manažerským vzděláním).  

V rámci předvýzkumu byl dotazník zaslán pěti kolegyním, které dotazník vyplnily 

a odpověděly na následující otázky:  

 Jsou pro Vás všechny otázky srozumitelné? 

 Nemáte problém s hodnocením jednotlivých položek? 

 Co byste změnily, upřesnily, proč? 

Předvýzkumem se zjistilo, zda všechny položky jsou vyplněny tak, jak se 

předpokládá, popř. jestli jiné vyhodnocení nemá vliv na vyhodnocení. Jedna položka byla 

rozdělena na dvě, protože se v ní autorka ptala na dvě informace, tím by došlo ke zkreslení 

výsledků. 

10 Výsledky výzkumného šetření a jejich interpretace  

V této části je vyhodnocena I. a II. část dotazníku. 

10.1 Vyhodnocení I. části dotazníku – identifikačních údajů  

a) Věkové složení respondentů 

b) Počet roků ve funkci 

c) Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

a) Věkové složení respondentů 

Věková struktura respondentů 

Do 25 let 26-35 let 36-45 let 46-55 let 56 a více let Celkem 

0 3 28 31 9 71 

0,0 % 4,2 % 39,4 % 43,7 % 12,7 % 100,0 % 

Tabulka č. 6: Věková struktura respondentů 
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Graf č. 2: Věková struktura respondentů 

Nejpočetnější skupinu tvoří respondenti ve věku 46-55 let (43,7 %), hned za nimi je 

věková kategorie respondentů 36-45 let (39,4 %) a po nich je zastoupena věková kategorie 

56 a více let (12,7 %), nejméně je respondentů ve věku 26-35 let (4,2 %). Věková 

kategorie do 25 let není zastoupena vůbec, což je dáno možná i současným trendem 

nespokojit se pouze se středoškolským vzděláním a pokračovat po střední škole 

ve vzdělávání dalším. 

 Jak vyplývá z této položky, věkové rozložení respondentů a jejich pohled na tuto 

problematiku může významným způsobem obohatit diplomovou práci a přispět k získání 

zajímavých informací.  

b) Počet roků ve funkci 

Počet roků ve funkci 

Do 1 roku 2-5 let 6-10 let 11 a více Celkem 

5 17 25 24 71 

7,0 % 23,9 % 35,2 % 33,8 % 100,0 % 

Tabulka č. 7: Počet roků ve funkci 
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Graf č. 3: Počet roků ve funkci 

Nejvíce respondentů 35,2 % (25) je ve funkci 6-10 let, 33,8 % respondentů (24) je 

ve funkci 11 a více let, 23,9 % (17) zaujímají respondenti, kteří jsou ve funkci 2-5 let, 7 % 

respondentů (5) je ve funkci do 1 roku. Většina respondentů je ve funkci delší dobu, proto 

se předpokládá, že mají určité zkušenosti s dalším vzděláváním a zmapovanou současnou 

vzdělávací nabídku. Také pohled respondentů, kteří jsou ve funkci kratší dobu, může 

ukázat na to, s čím se v současné době ve své funkci nejvíce potýkají, co jim dělá největší 

problémy.  

c) Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

Nejvyšší dosažené vzdělání 

středoškolské VOŠ bakalářské magisterské jiné doktorské 

23 5 26 16 1 

32,4 % 7,0 % 36,6 % 22,5 % 1,4 % 

Tabulka č. 8: Nejvyšší dosažené vzdělání 
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Graf č. 4: Nejvyšší dosažené vzdělání 

Tato položka ukazuje, jak ke svému vzdělávání respondenti přistupují. Jak je vidět 

v tabulce i v grafu, převládá u nich vysokoškolské vzdělání. Pouze 32,4 % (23) 

respondentů má středoškolské vzdělání, 7 % (5) má vzdělání vyšší odborné, 36,6 % (26) 

má vzdělání bakalářské, 22,5 % (16) je se vzděláním magisterským a jeden respondent 

uvedl v možnosti jiné vzdělání doktorské. 

 Ředitelka mateřské školy nemusí mít vysokoškolské vzdělání, stačí jí odborná 

kvalifikace pro pedagogickou činnost, kterou vykonává (což může být střední vzdělání 

s maturitní zkouškou, zaměřené na přípravu učitelů předškolního vzdělávání), 3 roky praxe 

v této činnosti a do dvou let absolvovat minimální manažerské vzdělání - Studium pro 

ředitele škol a školských zařízení, vysokoškolské vzdělání tedy není povinné a přesto 

většina respondentů – ředitelek ho má. Z toho vyplývá zájem o vysokoškolské vzdělání 

a potřebu mít vyšší vzdělání. 

10.2 Vyhodnocení II. části – vlastní dotazník  

V této části je vyhodnocen vlastní dotazník, který je rozdělen na pět částí: současné 

vzdělávací potřeby ředitelek v jednotlivých oblastech; výběr, hodnocení a mezery 

v současné vzdělávací nabídce; motivace a faktory ovlivňující další vzdělávání; metody a 

formy vzdělávání a v poslední části budou doporučení, která uvedli respondenti. 
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10.2.1 Vzdělávací potřeby v jednotlivých oblastech 

Tato část výzkumného šetření přináší pohled ředitelek škol na současný vzdělávací 

systém a na jejich potřebu se vzdělávat v oblastech: 

a) Oblast manažerského vzdělání 

b) Oblast řídící práce 

c) Oblast osobnostního rozvoje 

Vzdělávání se v oblasti osobnostního rozvoje vstupuje s přibývajícími činnostmi 

ředitelů do popředí. Aby ředitel školy vše zvládl, předcházel stresu, syndromu vyhoření, 

uměl odpočívat, stanovil si svoje priority a zaměřil se na to, co je důležité, v tom mu 

mohou určité techniky, osvojené si v rámci dalšího vzdělávání, pomoci.  

 

a) Oblast manažerského vzdělání 

 

Položka č. 1: Získání manažerského vzdělání 

Získané manažerské vzdělání 

Před nástupem Do 2 let Doplňuji si ho Neabsolvovala Celkem 

16 49 2 4 71 

22,5 % 69,0 % 2,8 % 5,6 % 100,0 % 

Tabulka č. 9: Získané manažerského vzdělání 

 

Graf č. 5: Získané manažerské vzdělání 
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22,5 % (16) respondentů mělo potřebu získat manažerské vzdělání (Studium ke 

splnění kvalifikačních předpokladů) před nástupem do funkce, být po stránce teoretické 

na funkci přpraveno. To znamená, že už zřejmě o vedoucí funkci uvažovali. Většina 

respondentů 69,0 % (49), absolvovala toto studium do dvou let po nástupu. Je mezi nimi 

jeden respondent, který si manažerské vzdělání doplnil a byl 9 let ve funkci (v souvislosti 

s novou legislativou). Nabízí se otázka, kolik z nich se chopilo šance stát se ředitelem 

náhodně (v tom případě se na funkci nechystali) a kolik z nich se stát ředitelem chtělo. 

2,8 % (2) respondentů si manažerské vzdělání doplňuje, protože jsou ve funkci do jednoho 

roku, řadí se k ředitelkám, které získají vzdělání do dvou let po nástupu. 5,6 % (4) 

respondentů manažerské vzdělání neabsolvovalo vůbec, protože v době účinnosti zákona 

byli ve funkci 10 let, to znamená, že manažerské vzdělání nemají žádné a vše je naučila 

praxe. Ale i praxe by měla být podpořena teoretickými poznatky a nutností získat pohled 

na danou problematiku různých odborníků, protože i management se stále vyvíjí a to, co 

platilo včera, již v současné době platit nemusí. Je důležité uplatňovat poznatky z širokého 

okruhu vědních disciplín od sebeřízení až po motivaci zaměstnanců, klíčových lidí, jejichž 

prostřednictvím ředitelé škol cílů dosahují, a tak posunují školu vpřed. 

 

Položka č. 2: Typ manažerského vzdělání 

Typ ukončeného manažerského vzdělání 

F I F II 
Bc. školský Mgr. management  

Celkem 
management vzdělávání 

27 25 13 0 65 

41,5 % 38,5 % 20,0 % 0,0 % 100,0 % 

Tabulka č. 10: Typ ukončeného manažerského vzdělání 
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Graf č. 6: Typ ukončeného manažerského vzdělání 

Je pozitivní, že většina respondentů 58,5 % (38) se nespokojila s minimálním 

manažerským vzděláním. 38,5 % (25) respondentů absolvovala Studium pro vedoucí 

pedagogické pracovníky (dříve označováno Funkční studium II) v rozsahu 350 hodin, jeho 

absolvování je spojeno s vyšším finančním ohodnocením - postupem do vyššího kariérního 

stupně, platové třídy. 20 % (13) respondentů absolvovalo bakalářské studium obor Školský 

management. 41,5 % (27) respondentů absolvovalo minimální manažerské vzdělání 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení (dříve označováno Funkční studium I). 

2 respondenti, kteří si manažerské vzdělávání doplňují (F I), nejsou do těchto údajů 

započítány (nemají vzdělání ještě ukončené), stejně tak ani 4 respondenti, kteří vzdělání 

neabsolvovali vůbec. Navazující dvouleté magisterské studium Management vzdělávání 

neabsolvoval žádný respondent, je to dáno tím, že obor je otevřen teprve druhým rokem 

pouze na jedné univerzitě v České republice. V položce jiné nebyl uveden žádný komentář. 
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Položka č. 3: Přínos manažerského studia 

Přínos manažerského studia 

Bodová škála  Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Právní oblast 45 67,2% 17 25,4% 5 7,5% 0 0,0% 

Ekonomika a financování školy 31 46,3% 29 43,3% 7 10,4% 0 0,0% 

Řízení pedagogického procesu 33 49,3% 27 40,3% 7 10,4% 0 0,0% 

Personalistika a vedení lidí 29 43,3% 28 41,8% 10 14,9% 0 0,0% 

Manažerské praxe 32 47,8% 20 29,9% 14 20,9% 1 1,5% 

Tabulka č. 11: Přínos manažerského studia 

 

 

Graf č. 7: Přínos manažerského studia  

Ve všech oblastech převládají kladné odpovědi, respondenti celkově shledávají 

všechny poznatky z uvedených oblastí za přínosné. 

 Největším přínosem jsou poznatky z oblasti právní, kde 67,2 % (45) respondentů 

vyjádřilo jednoznačné Ano a 25,4 % Spíše ano, v této oblasti je nejvíce příznivý postoj, 

který je 92,6 %. Odpověď Spíše ne, tvoří pouze 7,5 % (5). 

Jako druhá se zařadila oblast řízení pedagogického procesu, kde 49,3 % (33) 

respondentů uvedlo jednoznačné Ano a 40,3 % (27) uvedlo Spíše ano, i zde převládají 

kladné odpovědi v 89,6 %, odpověď spíše ne uvedlo 7 respondentů (10,4 %). 

 Na třetí místo respondenti svými odpověďmi zařadili oblast ekonomiky 

a financování školy, kde 46,3 % (31) odpovědí byla jednoznačně Ano a 43,3 % (29) 
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respondentů odpovědělo Spíše ano. Spíše ne uvedlo 7 respondentů (10,4 %), shodný počet 

jako v oblasti předchozí. I zde převládají kladné odpovědi 89,6 %, které se shodují 

procentuálně s oblastí předchozí, ale v řízení pedagogického procesu bylo více odpovědí 

ano, proto je tato oblast zařazena na 3. místo.  

Na 4. místě se svým přínosem zařadila personalistika a vedení lidí, kde 43,3 % (29) 

respondentů vyjádřila jednoznačné Ano a 41,8 % (28) vyjádřila Spíše ano, převládá 85,1 % 

kladných odpovědí, 14,9 % (10) respondentů vyjádřilo svůj postoj Spíše ne.  

Na překvapivě 5. místo se zařadily manažerské praxe. 47,8 % (32) respondentů 

vyjádřilo své jednoznačné Ano a 29,9 % (20) vyjádřilo Spíše ano. Celkem je tady 77,7 % 

kladných odpovědí. 20,9 % (14) respondentů uvedlo odpověď Spíše ne a v této oblasti se 

poprvé objevila dokonce odpověď jednoho respondenta Ne, praxe nebyly pro něj vůbec 

přínosné.  

V odpovědi Jiné uvedla ředitelka, která si doplňovala manažerské vzdělání 

po devíti letech praxe: „Vzhledem k délce mé předcházející praxe ve vedoucí funkci 

a častým změnám v předpisech bylo toto vzdělání jen potvrzením mých osobních 

pracovních zkušeností, mnoho nového jsem nezískala, velkým přínosem bude určitě před 

nástupem do funkce.“ Další komentář nebyl uveden. 

 

Položka č. 4: Názor na současný vzdělávací systém ředitelů 

Názor na současný vzdělávací systém ředitelů 

   Ano  Spíše ano  Spíše ne  Ne 

Získané manažerské vzdělání je nedostačující 23 32,4% 27 38,0% 13 18,3% 8 11,3% 

po celou dobu výkonu funkce                 

Ředitelé by manažerské vzdělání měli absolvovat 35 49,3% 33 46,5% 2 2,8% 1 1,4% 

před nástupem do funkce                 

Měl by být vytvořen propracovaný systém dalš. vzděl. 45 63,4% 23 32,4% 2 2,8% 1 1,4% 

Zástupkyně ředitele by měla mít také manažerské vzd. 27 38,0% 40 56,3% 3 4,2% 1 1,4% 

Tabulka č. 12: Názor na současný vzdělávací systém ředitelů 
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Graf č. 8: Názor na současný systém ředitelů 

U respondentů převládají kladné, souhlasné odpovědi. 63,4 % (45) respondentů 

odpovědělo Ano u položky, že by měl být vytvořen propracovaný systém dalšího 

vzdělávání ředitelů, k názoru Spíše ano se přiklání 32,4 % (23) respondentů. Kladných 

odpovědí je celkem 95,8 %. Pouze 2,8 % (2) respondentů se přiklánějí k názoru Spíše ne 

a 1,4 % (1) vyjádřil názor, že není potřeba vytvořit navazující systém vzdělávání. Tito 

respondenti jsou tedy se současným stavem pravděpodobně spokojeni, vyhovuje jim.  

Také se ředitelé přiklánějí k tomu, že by mělo být manažerské vzdělání 

absolvováno před nástupem do funkce. 49,3 % (35) respondentů vyjádřilo Ano a 46,5 % 

(33) se přiklánějí k názoru Spíše ano. Převládá tedy 95,8 % kladných odpovědí, stejné 

procento jako u předchozí položky, ale u ní bylo více jednoznačných odpovědí Ano 

(63,4 %). Také v této části 2,8 % (2) respondentů označilo odpověď Spíše ne a jeden 

respondent označil odpověď Ne. To znamená, že se přiklánějí spíše k tomu ponechat 

stávající právní úpravu a možnost absolvovat manažerské studium do dvou let po nástupu 

do funkce.  

I v názoru na manažerské vzdělání zástupkyň ředitelů převažují kladné odpovědi. 

38,0 % (27) respondentů se jednoznačně vyjádřilo pro manažerské vzdělání 

i pro zástupkyně ředitele a 56,3 % (40) se přiklání k názoru Spíše ano. V této položce je 

tedy 94,3 % kladných odpovědí. Pouze tři oslovené ředitelky (4,2 %) odpověděly Spíše ne 

a jeden respondent Ne.  
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V názoru na nedostačující manažerské vzdělání po celou dobu výkonu funkce 

ředitele, se také respondeni shodují 32,4 % (23) respondentů vyjádřilo odpověď Ano 

a 38,0 % (27) odpovědělo Spíše ano. V této položce je 70,4 % kladných odpovědí, které 

souhlasí, že manažerské vzdělání je nedostačující po celou dobu výkonu funkce ředitele. 

18,3 % (13) respondentů označilo odpověď spíše ne a 11,3 % (8) respondentů označilo 

odpověď Ne. To znamená, že je pro ně povinné manažerské vzdělání dostačující a nemají 

potřebu dalšího vzdělávání v této oblasti. V této části bylo nejméně kladných odpovědí, ale 

převažovaly nad odpověďmi zápornými, které označilo 29,6 % (21) respondentů.  

Jeden respondent uvedl komentář k této položce: „Vzhledem k šestiletému 

funkčnímu období si neumím představit systém celoživotního vzdělávání, osobně bych se 

přikláněla k variantě nabídky různých kurzů a výběru z nich dle individuálních potřeb 

ředitele, to vše k aktuálním přihlédnutím ke změnám ve společnosti.“  

 

Položka č. 5: Problémy v začátcích funkce 

Problémy v začátcích funkce v oblasti: 

  četnost odpovědí % 

Pedagogické 1 1,4% 

Ekonomické 45 63,4% 

Právní 46 64,8% 

Kontrolní 19 26,8% 

Vedení lidí 11 15,5% 

Personalistiky 4 5,6% 

Tabulka č. 13: Problémy v začátcích funkce 
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Graf č. 9: Problémy v začátcích funkce 

V této položce měli respondenti označit nejvýše dvě oblasti, tudíž počet odpovědí 

je větší než 71 (počet respondentů). Největší problémy měly oslovené ředitelky v začátcích 

své funkce v oblasti právní 64,8 % (46), jako druhá byla vyhodnocena oblast ekonomická, 

kterou označilo 63,4 % (45) respondentů, dále oblast kontrolní, kterou označilo 26,8 % 

(19) respondentů. Oblast vedení lidí vyhodnotilo jako problematickou v počátcích 

ve funkci 15,5 % (11) respondentů. V oblasti personalistiky se potýkali s problémy čtyři 

respondenti (5,6 %) a oblast pedagogickou označil jeden respondent.  

S pedagogickou oblastí byli respondenti seznámeni, už pokud byli na pozici např. 

učitelky nebo zástupkyně ředitelky, museli se podílet na plánování, tvorbě ŠVP atd. 

na rozdíl od právní a ekonomické oblasti, kterou si ponechává pod kontrolou ředitelka dané 

školy spolu s účetní, na nikoho jiného většinou úkoly z této oblasti nedeleguje, protože je  

za ni také plně odpovědná. Proto možná jsou tyto oblasti pro nastupující ředitelky nejvíce 

problematické, protože neměly možnost do nich blíže proniknout a navíc právní oblast je 

spojena s neustálými legislativními změnami, které jsou potřeba neustále sledovat.  

V položce jiné byl uveden jeden komentář: „Neměla jsem problémy v žádné 

oblasti.“ 
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Položka č. 6: Způsob odstranění nedostatků 

Problémy v začátcích funkce mi pomohlo odstranit 

  četnost odpovědí % 

Manažerské studium 40 56,30% 

Vlastní intuice 10 14,10% 

Učení se pokusem, omylem 8 11,30% 

Jiný způsob 13 18,30% 

Tabulka č. 14: Způsob odstranění nedostatků 

 

Graf č. 10: Způsob odstranění nedostatků 

V této položce mohli respondenti označit jednu možnost. Jak je vidět v tabulce 

i v grafu, respondentům nejvíce pomohlo v odstranění určitých nedostatků manažerské 

studium. Tuto možnost označilo 56,3 % (40) respondentů. 18,3 % (13) respondentů uvedlo 

jinou možnost, než která byla uvedena v dotazníku a 14,1 % (10) pomohla vlastní intuice. 

11,3 % (8) respondentů se učilo pokusem omylem. Z těchto výsledků vyplývá, že 

manažerské studium je přínosné a potřebné, tato položka doplňuje také položku č. 3 – 

Přínos manažerského studia. 

Nyní budou uvedeny jiné možnosti, které pomohly respondentům překonat 

počáteční nedostatky v určitých oblastech při nástupu do funkce, někteří uvedli možností 

více: 

 5 respondentů – samostudium 

 4 respondenti – spolupráce, konzultace s jinými ředitelkami 

 3 respondenti – další školení, kurzy, semináře (změny v legislativě) 
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 2 respondenti - porada se zřizovatelem 

 2 respondenti - porady, konzultace s účetní 

 1 respondent - stále jsem se ptala zkušenějších kolegyň 

 1 respondent - vlastní pílí a praxí 

 1 respondent - porada s dcerou právničkou 

 1 respondent - semináře měkkých dovedností 

 1 respondent - nastavení systému kontrol 

 

b) Oblast řídící práce 

 

Položka č. 7: Potřeba vzdělávat se v oblasti řídící práce 

Oblast řídící práce, ve které mám největší potřebu se vzdělávat 

  Frekvence odpovědí   směrod.  

Bodová hodnota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 průměr medián  odchylka 

Plánování 
 

4 4 5 9 20 9 6 6 4 6,1 6  2,0 

Organizování 2 1 2 3 8 9 15 12 3 11 6,9 7  2,2 

Personalistika, vedení lidí 3 4 7 16 10 3 6 9 7 
 

5,2 5  2,3 

Kontrola, hospitační 

činnost 
2 4 7 15 8 6 10 9 2 5 5,5 5 

 
2,3 

Právní 36 15 6 6 
 

5 2 
 

1 
 

2,3 1  1,8 

Ekonomická 12 32 9 3 10 1 
 

2 2 
 

2,9 2  1,9 

Řízení pedag. procesu 10 4 16 2 14 6 5 2 3 5 4,5 5  2,6 

Marketing 2 6 5 11 4 4 7 9 8 12 6,2 7  2,8 

Informační a kom. 

technologie  
3 10 6 6 7 5 5 14 15 6,8 7 

 
2,7 

Týmová spolupráce 2 1 5 
 

4 3 4 8 18 19 7,8 9  2,5 

Tabulka č. 15: Potřeba vzdělávat se v oblasti řídící práce 
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Graf č. 11: Potřeba vzdělávat se v oblasti řídící práce 

V této položce měli respondenti očíslovat jednotlivé oblasti od 1 – největší potřebu 

se vzdělávat až po 10 – nejmenší potřebu se vzdělávat. V některých případech byly oblasti 

očíslovány stejně, protože respondenti vnímají konkrétní oblast, potřebu se v ní vzdělávat  

na stejné úrovni s jinou, tyto položky byly vyhodnoceny tak, jak je respondenti označili. 

U každé oblasti je vypočítán aritmetický průměr, směrodatná odchylka, která upřesňuje 

kolísání hodnot od aritmetického průměru a medián udávající prostřední hodnotu souboru 

(odpověď respondentů, která se nachází přesně uprostřed řady). 

 Čím menší je směrodatná odchylka, tím se odpovědi respondentů více shodují. 

Velká směrodatná odchylka ukazuje na nejednotnost v odpovědích respondentů. Největší 

směrodatná odchylka je 2,8 u marketingu, 2,7 u informačních a komunikačních technologií 

a u řízení pedagogického procesu 2,6. Tyto směrodatné odchylky ukazují na největší 

kolísavost v odpovědích respondentů, což je patrné i z tabulky, kde jsou zaznamenány 

přesné počty odpovědi. To znamená, že u respondentů není zaujato jednoznačné 

stanovisko, každý vnímá potřebu vzdělávat se v této oblasti odlišně. Nejmenší je v oblasti 

právní, směrodatná odchylka je 1,8 a ekonomické 1,9, zde je kolísavost v odpovědích 

respondentů nejmenší, to znamená, že většina odpovědí se tomuto průměru blíží. Vyplývá 

to i ze současné situace, kdy dochází k největším změnám právě v těchto oblastech 

a respondenti mají potřebu se v nich orientovat, protože musí ve své práci z těchto změn 

vycházet. 
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Pokud se podíváme na výsledky této položky podle mediánu, zjistíme, že největší 

rozdíl oproti aritmetickému průměru je u položky právní oblast, kde je medián 1 

(aritmetický průměr 2,3), to znamená, že polovina respondentů ze 71 (36), označilo 

potřebu se v této oblasti nejvíce vzdělávat. Největší rozdíl byl také u týmové spolupráce, 

kde medián je 9 (aritmetický průměr 7,8), to znamená, že prostřední hodnota je dále, než 

udává aritmetický průměr, který je někdy ovlivněn výkyvy v odpovědích respondentů, 

nezachycuje nejčetnější odpovědi.   

V další části jsou oblasti řídící práce seřazeny od největší potřeby se v této oblasti 

vzdělávat, až po nejmenší podle aritmetického průměru. 

1. Právní oblast                                                

2. Ekonomická oblast  

3. Řízení pedagogického procesu 

4. Personalistika a vedení lidí 

5. Kontrola a hospitační činnost 

6. Plánování 

7. Marketing 

8. Informační a komunikační technologie 

9. Organizování 

10. Týmová spolupráce 

Jak vyplývá z této položky, největší potřebu mají respondenti vzdělávat se v právní 

oblasti v souvislosti s neustálými změnami, hned za ní je oblast ekonomická, nejmenší 

potřebu mají respondenti v oblasti ICT, organizování a nejmenší v oblasti týmové 

spolupráce. V této položce byla možnost uvést i jinou odpověď, kterou žádný respondent 

nevyužil. 
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c) Oblast osobního rozvoje 

 

Položka č. 8: Potřeba vzdělávat se v rámci svého osobního rozvoje 

Potřeba vzdělávat se v rámci svého osobního rozvoje 

  Frekvence odpovědí  směrodatná 

Bodová hodnota 1 2 3 4 5 6 průměr medián odchylka 

Sebeovládání   5 10 10 11 28 4,7 5 1,4 

Komunikační dovednosti 18 14 8 9 15 7 3 3 1,8 

Řešení konfliktů 11 16 15 16 4 4 3 3 1,4 

Řízení svého času 30 8 7 6 10 10 2,8 2 1,9 

Zvládání stresu 7 16 12 19 12 2 3,3 3 1,3 

Předcházení syndromu vyhoření 6 11 15 8 13 14 3,8 4 1,6 

Tabulka č. 16: Potřeba vzdělávat se v rámci svého osobního rozvoje 

 

Graf č. 12: Potřeba vzdělávat se v rámci svého osobního rozvoje 

V této položce měli respondenti označit číslem 1 – největší potřebu se v příslušné 

oblasti vzdělávat až 6 – nejmenší potřebu se vzdělávat. Také v této položce byly kromě 

aritmetického průměru vypočítány směrodatné odchylky, charakterizující kolísání 

hodnot od aritmetického průměru a medián udávající středovou hodnotu. Směrodatné 

odchylky se v této oblasti moc neliší, jsou od 1,3-1,9, kdy nejmenší směrodatná odchylka 

1,3 je v oblasti zvládání stresu, kde je kolísavost nejmenší a největší směrodatná odchylka 

1,9 je v řízení svého času, kde je kolísavost odpovědí největší. Také medián se v této 

oblasti nejvíce odlišuje v oblasti řízení svého času, jeho hodnota je 2 na rozdíl 
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od aritmetického průměru, který je 2,8. V této položce převažovala více jak polovina 

odpovědí (36) do hodnoty 2. Pokud bychom seřadili odpovědi podle mediánu (středové 

hodnoty), byly by téměř shodné se seřazením podle aritmetického průměru, na stejné místo 

s řešením konfliktů a s komunikačními dovednostmi by se posunulo zvládání stresu. 

Seřazení odpovědí respondentů (od největší potřeby se vzdělávat až po nejmenší 

potřebu se vzdělávat) podle aritmetických průměrů, je následovné: 

1. Řízení svého času 

2.- 3.    Komunikační dovednosti; Řešení konfliktů  

Tyto dvě oblasti (komunikační dovednosti a řešení konfliktů) se umístily na 

stejném místě. 

4. Zvládání stresu   

5. Syndrom vyhoření 

6. Sebeovládání 

Největší potřebu mají respondenti vzdělávat se v oblasti řízení svého času, 

time managementu, což souvisí s přibývajícími činnostmi, které ředitelky mateřských škol 

musí vykonávat. Osvojení si určitých technik z této oblasti může významným způsobem 

přispět k tomu, že si uvědomíme a budeme respektovat naše tělesné potřeby - uděláme si 

čas na jídlo, odpočinek a na další aktivity nejen pracovní, ale i soukromé, protože jenom 

tak dosáhneme vyváženosti a spokojenosti ve všech oblastech našeho života. V tom 

vedoucí pracovníky může nasměrovat vzdělávací program, který jim pomůže najít vhodné 

metody a techniky plánování, protože pokud budou umět řídit a vést sami sebe, můžou řídit 

a vést ostatní pracovníky. Tím se zároveň předchází stresu a syndromu vyhoření, protože 

získáme čas na odpočinek, přátele, koníčky, tedy na to, co nás baví. 

Také ve vzdělávacích programech zaměřených na komunikaci si lze efektivní 

komunikační styly osvojit, což je pro vedoucího pracovníka velice důležité, protože 

komunikuje se zřizovatelem, rodiči, spolupracovníky, dětmi, … Komunikační dovednosti 

mají vliv na řešení konfliktních situací, často nedostatečná komunikace může být zdrojem 

konfliktů a efektivní komunikace přispívá ke zdárnému vyřešení různých konfliktních 

situací. Komunikovat neznamená pouze mluvit, ale je také o naslouchání, klidné, 

přesvědčivé argumentaci a o tom nejenom svůj názor sdělit, ale také přijmout názor 

druhého, což jsou všechno dovednosti, kterým se dá naučit. Jak vyplynulo z tohoto 

výzkumného šetření, oslovené ředitelky mateřských škol mají potřebu se v této oblasti také 

vzdělávat. V možnosti jiné, nebyl uveden žádný komentář. 
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10.2.2 Výběr, hodnocení a mezery ve vzdělávací nabídce 

V této části bude vyhodnoceno:  

a) Výběr vzdělávacích akcí - podle čeho si ředitelky mateřských škol vzdělávací akce 

vybírají 

b) Hodnocení současné vzdělávací nabídky – kvalita, nabídka 

c) Mezery v současné vzdělávací nabídce - co jim chybí, v čem by se chtěly dále 

vzdělávat. 

 

a) Výběr vzdělávacích akcí 

 

Položka č. 9: Výběr vzdělávacích akcí 

Vzdělávací akce si vybírám 

  Ano Spíše ano  Spíše ne  Ne 

Podle aktuálních změn 50 70,4% 18 25,4% 2 2,8% 1 1,4% 

Své intuice 15 21,1% 31 43,7% 24 33,8% 1 1,4% 

Doporučení ostatních kolegyň 13 18,3% 42 59,2% 13 18,3% 3 4,2% 

Mám promyšlený systém  15 21,1% 32 45,1% 21 29,6% 3 4,2% 

Nevzdělávám se                 

Tabulka č. 17: Výběr vzdělávacích akcí 

 

Graf č. 13: Výběr vzdělávacích akcí 

Ve všech možnostech převládají kladné odpovědi. Většina respondentů 

si vzdělávací akce vybírá podle aktuálních změn 70,4 % (50) a 25,4 % (18) odpovědělo 
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Spíše ano, kladné odpovědi převládají v 95,8 %. Pouze 2,8 % (2) respondentů uvedlo Spíše 

ne a pouze jeden respondent odpověděl, že si podle aktuálních změn vzdělávací akce 

nevybírá. 

18,3 % (13) respondentů si vzdělávací akce vybírají podle doporučení svých 

kolegyň. 59,2 % (42) odpovědělo Spíše ano. Celkem je 77,5 % kladných odpovědí. 18,3 % 

(13) oslovených ředitelek si podle doporučení svých kolegyň spíše vzdělávací akce 

nevybírají a 4,2 % (3) odpověděly Ne.  

21,1 % (15) má promyšlený systém svého vzdělávání a 45,1 % (32) má Spíše ano 

promyšlený systém svého vzdělávání, kladné odpovědi mají 66,2 %. 29,6 % (21) 

respondentů spíše nemají promyšlený systém svého vzdělávání a 4,2 % (3) respondentů 

nemají vůbec promyšlený systém svého vzdělávání.  

Podle svojí intuice si vybírá vzdělávací akce 21,1 % (15) oslovených ředitelek 

a 43,7 % (31) respondentů odpovědělo Spíše ano, si vybírá akce podle svojí intuice. 

Kladné odpovědi mají 66,8 %. 33,8 % (24) odpovědí je označeno jako spíše ne, spíše si 

nevybírají podle svojí intuice a jeden respondent (1,4 %) si nevybírá vůbec podle svojí 

intuice. Nikdo neoznačil možnost, nevzdělávám se, i když byla v nabízených možnostech. 

To znamená, že všichni respondenti mají potřebu se dále vzdělávat. 

 

b) Hodnocení současné vzdělávací nabídky 

 

Položka č. 10: Hodnocení současné vzdělávací nabídky 

  Kvalita a nabídka vzdělávacích akcí 

  Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím 

Nabídka je kvalitní 7 9,9% 46 64,8% 16 22,5% 1 1,4% 1 1,4% 

Nabídka je bohatá 6 8,5% 21 29,6% 30 42,3% 13 18,3% 1 1,4% 

Tabulka č. 18: Hodnocení současné vzdělávací nabídky 
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Graf č. 14: Hodnocení současné vzdělávací nabídky 

V první části měli respondenti zvážit, zda je nabídka kvalitní dle jejich osobního 

názoru. Myslí se tím, zda vzdělávací nabídka splnila jejich očekávání a přinesla jim 

potřebné informace, znalosti, dovednosti k danému tématu, problematice. Tato část je 

měřitelná pouze subjektivním pocitem respondentů. V položce nabídka je kvalitní, 

převládají kladné odpovědi a 9,9 % (7) respondentů odpovědělo jednoznačně Ano. 64,8 % 

(46) respondentů odpovědělo Spíše ano. Převládají zde kladné odpovědi 74,7 %. Na tuto 

položku odpovědělo 22,5 % (16) respondentů Spíše není nabídka kvalitní a jeden 

respondent odpověděl Ne, nabídka není kvalitní.  

Ve druhé části této položky měli respondenti odpovědět na otázku, zda je nabídka 

bohatá. Zde se také jednalo o jejich subjektivní pocit a potřebu vycházející z toho, o jaké 

vzdělávací téma mají zájem a zda ho ve vzdělávací nabídce najdou (další položka 

v dotazníku na tuto část navazuje). V této části převládají odpovědi záporné. 42,3 % (30) 

oslovených ředitelek odpovědělo, že nabídka není spíše bohatá a 18,3 % (13) respondentů 

uvedlo jednoznačné Ne. V této části je 60,6 % spíše odpovědí záporných. Pouze 8,5 % (6) 

respondentů uvedlo, že nabídka bohatá je, to znamená, že si vždy vyberou vzdělávací akci 

a žádná nabídka jim nechybí. 29,6 % (21) označilo odpověď Spíše ano.  

V této položce byla také možnost uvést odpověď nevím, čehož v obou částech 

využil jeden respondent. Je potěšující, že toho nevyužilo respondentů více, protože to 

znamená, že o současné vzdělávací nabídce mají oslovené ředitelky přehled, a proto 

nevyužily této únikové odpovědi.  
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Pokud bychom shrnuli tuto položku, tak většina respondentů shledává nabídku jako 

kvalitní, ale ne jako bohatou a některé vzdělávací nabídky jim chybí, které to jsou, bude 

uvedeno v další položce. 

 

c) Mezery v současné vzdělávací nabídce 

 

Položka č. 11: Která vzdělávací akce Vám v současné vzdělávací nabídce chybí (typ akce, 

název vzdělávací oblasti, aktuální problematiky, …) 

 

Tato položka byla otevřená a respondenti měli možnost dopsat podle svého uvážení 

vzdělávací akci, která jim v současné vzdělávací nabídce chybí.  

Mezery ve vzdělávací nabídce: 

 6 respondentů – ekonomika 

 6 respondentů - právní, legislativní změny a uplatnění v praxi, s pořádným 

vysvětlením pro porozumění  

 6 respondentů – uvedlo vzdělávání v pedagogické oblasti: konkrétní výstupy 

k RVP PV, metodiky ŠVP, kvalitní ŠVP PV – jednotlivé oblasti, nápady, náměty, 

odborné rady, celé cykly – výchovně vzdělávací práce (ne jenom jednotlivé akce), 

inovativní, respektující přístupy k dětem, návštěvy vzorových škol, možnost 

podívat se na edukační procesy přímo v praxi nebo na videu, práce s cíli v MŠ, 

emoční rozvoj  

 3 respondenti - řízení svého času, pracovního času, antistresové semináře – 

proti syndromu vyhoření  

 3 respondenti - osobnostní rozvoj  

 2 respondenti - marketing  

 2 respondenti - psychologie, empatie, komunikace  

 2 respondenti - řízení a rozvoj lidských zdrojů  

 2 respondenti - systém hodnocení školy  

 1 respondent – fundraising (získávání zdrojů např. od dárců, z grantů, …) 

 1 respondent - vzájemné návštěvy v MŠ 

 1 respondent - komunikační dovednosti, řešení konfliktů 

 1 respondent - podávání grantů, metodická pomoc 
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 1 respondent - psychologie dítěte: problematika současných dětí, odlišnosti  

 1 respondent - psychologie, typologie 

 1 respondent - kritické myšlení v MŠ 

 1 respondent - více akcí formou e-learningu 

 1 respondent - více přednášek na téma selfmanagement 

 1 respondent - jak předávat kompetence např. účetním, vedoucí školního stravování  

 1 respondent - průběžné akce od zřizovatele (jejich požadavky na své organizace) 

10.2.3 Motivace a faktory ovlivňující další vzdělávání 

„Žádný člověk se neprochází po tomto světě bez motivace.“
157

 I vedoucí 

pedagogické pracovníky ovlivňuje při práci motivace, pokud něco dělají ze svých vnitřních 

potřeb, ovlivňuje to pozitivně jejich výkon. Co motivuje oslovené ředitelky škol k jejich 

dalšímu vzdělávání, je předmětem šetření v další položce a v další je zjišťováno, co je 

v jejich dalším vzdělávání omezuje. 

a) Motivace k dalšímu vzdělávání 

b) Omezující faktory dalšího vzdělávání 

 

a) Motivace k dalšímu vzdělávání 

 

Položka č. 12: Motivace k dalšímu vzdělávání 

Motivace k dalšímu vzdělávání 

  četnost odpovědí % 

Potřeba osobního rozvoje 23 32,4% 

Potřeba profesního rozvoje 50 70,4% 

Zvýšení společenské prestiže 0 0,0% 

Vyšší finanční ohodnocení 1 1,4% 

Potřeba získat nové znalosti 50 70,4% 

Potřeba kontaktu s kolegyněmi 4 5,6% 

Tabulka č. 19: Motivace k dalšímu vzdělávání 

                                                           
157

 PLAMÍNEK, J. Synergický management, s. 40. 
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Graf č. 15: Motivace k dalšímu vzdělávání 

V této položce měli respondenti označit nejvýše dvě možnosti. Oslovené ředitelky 

školy motivuje nejvíce k dalšímu vzdělávání potřeba získat nové znalosti, schopnosti 

v souvislosti s neustálými změnami, což se umístilo na 1. místě společně s potřebou 

profesního rozvoje.  

Na 2. místě respondenti označili potřebu osobního rozvoje, na 3. místě potřebu 

kontaktu s kolegyněmi a pouze jeden respondent uvedl vyšší finanční ohodnocení, zvýšení 

společenské prestiže neuvedl žádný respondent.  

Jak je vidět podle těchto výsledků, finanční odměna nepůsobí motivačně a je pouze 

určitým stimulem, který nepůsobí dlouhodobě, to se shoduje s poznatky v teoretické části. 

Oslovené ředitelky mají potřebu uspokojovat vyšší patra Maslowovy pyramidy potřeb. 

V možnosti jiné – nebyl uveden žádný komentář. 
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b) Omezující faktory dalšího vzdělávání 

 

Položka č. 13: Omezující faktory dalšího vzdělávání ředitelů 

  Omezující faktory dalšího vzdělávání 

Bodová škála Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Vysoká míra vyučovací 

povinnosti 23 32,4% 28 39,4% 17 23,9% 3 4,2% 

Administrativa 47 66,2% 21 29,6% 1 1,4% 2 2,8% 

Nedostatek času 35 49,3% 25 35,2% 7 9,9% 4 5,6% 

Omezené finance 26 36,6% 22 31,0% 12 16,9% 11 15,5% 

Špatná dopravní dostupnost 6 8,5% 5 7,0% 25 35,2% 35 49,3% 

Tabulka č. 20: Omezující faktory dalšího vzdělávání 

 

Graf č. 16: Omezující faktory dalšího vzdělávání  

Na 1. místě jako omezující faktor se umístilo velké zatížení administrativní 

činností, jednoznačné Ano vyslovilo 66,2 % (47) respondentů, 29,6 % (21) se k tomuto 

názoru také přiklonilo, protože uvedlo odpověď Spíše ano. To znamená, že je 95,8 % 

souhlasných odpovědí. Jednoho respondenta přebytečná administrativa Spíše neomezuje 

a 2,8 % (2) neomezuje vůbec.  

Na 2. místě jako omezující faktor označili respondenti nedostatek času. 49,3 % (35) 

uvedlo jednoznačné Ano a 35,2 % (25) uvedli respondenti Spíše ano, je to celkem 84,5 % 

souhlasných odpovědí. Pouze 9,9 % (7) uvedlo odpověď Spíše ne a 5,6 % (4) respondentů 

neomezuje při dalším vzdělávání nedostatek času vůbec, jejich odpověď byla Ne.  
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Na 3. místo zařadili respondenti vysokou míru přímé vyučovací povinnosti. 

Ředitelka mateřské školy je také pedagogem a musí vykonávat přímou pedagogickou 

činnost. Ve srovnání s ostatními typy škol, mají ředitelky mateřských škol nejvyšší 

vyučovací povinnost, a přitom musí zajistit a provádět obdobné činnosti, jako ředitelé škol 

jiných, naopak většinu činností, úkonů vykonávají samy. Na tuto problematiku jsou různé 

názory ohledně vyučovací povinnosti ředitelů škol. Ani v tomto výzkumném šetření není 

názor jednotný. 32,4 % (23) respondentů uvedlo Ano, že je omezuje v dalším vzdělávání 

vysoká míra přímé vyučovací povinnosti, také 39,4 % (28) označilo odpověď Spíše ano. 

Kladné odpovědi 71,8 % převládají. 23,9 % (17) oslovených ředitelek Spíše neomezuje 

v dalším vzdělávání vysoká míra přímé vyučovací povinnosti a 4,2 % (3) neomezuje 

vůbec. 

 Až na 4. místo se zařadily omezené finanční prostředky. 36,6 % (26) respondentů 

označilo Ano a 31 % (22) označilo odpověď Spíše ano. Finanční prostředky omezují 

71,8 % respondentů. 16,9 % (12) oslovených ředitelek označilo odpověď Spíše ne 

a 15,5 % (11) oslovených respondentů nejsou omezováni finančními prostředky vůbec. 

Pouze 8,6 % (6) respondentů uvedlo Ano, omezuje je v dalším vzdělávání dopravní 

dostupnost a 7 % (5) jich uvedlo Spíše ano. U této možnosti převládají záporné odpovědi 

84,5 %, z toho 35,5 % (25) respondentů Spíše není omezeno špatnou dopravní dostupností 

a 49,3 % (35) označili jednoznačně odpověď Ne.  

Pouze jedna ředitelka uvedla, ve všech možnostech odpověď Ne, to znamená, že ji 

nic neomezuje. I v této položce měli respondenti možnost doplnit jiné omezující faktory, 

které žádná oslovená ředitelka nevyužila. 

10.2.4 Metody a formy vzdělávání 

V této části bude vyhodnoceno, zda ředitelky měly při nástupu do funkce nějakou 

podporu – mentora, jiného vedoucího pracovníka a jaké formy a metody vzdělávání 

upřednostňují, do jaké metody dalšího vzdělávání by se samy zapojily v rámci svého 

profesního růstu.   
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Položka č. 14: Podpora při nástupu do funkce 

Podpora při nástupu do funkce 

  Četnost odpovědí % 

Uvádějící ředitel 2 2,8% 

Jiný vedoucí pedagogický pracovník 32 45,1% 

Zřizovatel 4 5,6% 

Nikdo 33 46,5% 

Tabulka č. 21: Podpora při nástupu do funkce 

 

Graf č. 17: Podpora při nástupu do funkce 

Pouze 2,8 % (2) respondentů mělo při nástupu do funkce podporu v podobě 

uvádějícího ředitele. 5,6 % (4) ředitelek, které se zúčastnily tohoto dotazníkového šetření, 

měly podporu ve zřizovateli. 46,5 % (33) respondentů nikoho neměli a 45,1 % (32) si našli 

jiného vedoucího pedagogického pracovníka, který jim v začátcích ve funkci pomáhal. 

V možnosti jiné nebyla uvedena žádná odpověď. 
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Položka č. 15: Přijatelné formy vzdělávání 

Nejpřijatelnější forma vzdělávání 

  Četnost odpovědí % 

Samostudium 9 12,7% 

Jednodenní semináře 46 64,8% 

Vzdělávací kurzy dlouhodobější 16 22,5% 

On - line kurzy 0 0,0% 

Tabulka č. 22: Nejpřijatelnější forma vzdělávání 

 

Graf č. 18: Nejpřijatelnější forma vzdělávání 

V této části bylo sledováno časové hledisko: jaké formy vzdělávání jsou 

pro respondenty nejpřijatelnější, které preferují. Respondenti měli označit pouze jednu 

možnost. Na 1. místě se umístily jednodenní semináře, které označilo 64,8 % (46), což 

může souviset s časovým zatížením, ale také s vysokou mírou vyučovací povinnosti, 

protože to znamená, zajistit za sebe náhradu. Tyto výsledky jsou v souladu s teoretickou 

částí. 

22,5 % (16) uvedlo vzdělávací kurzy dlouhodobější, které se umístily na 2. místě. 

12,7 % (9) oslovených ředitelek se vzdělává formou samostudia. On-line kurzy neoznačil 

žádný respondent.  

87,3 % účastníků tohoto výzkumného šetření upřednostňuje klasické způsoby 

dalšího vzdělávání, to znamená i formu přímého kontaktu s lektorem a s dalšími účastníky 

vzdělávacího programu. V položce jiné nebyla uvedena žádná odpověď. 
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Položka č. 16: Doporučené vzdělávací metody ve vzdělávání ředitelů 

Metody vzdělávání 

Bodová škála Ano Spíše ano Spíše ne  Ne 

Semináře 63 88,7% 7 9,9% 1 1,4% 0 0,0% 

Koučování 21 29,6% 33 46,5% 12 16,9% 5 7,0% 

Rotace ředitelů 2 2,8% 12 16,9% 38 53,5% 19 26,8% 

Mentoring 33 46,5% 31 43,7% 5 7,0% 2 2,8% 

E-learningové kurzy 12 16,9% 31 43,7% 22 31,0% 6 8,5% 

Vzájemné praxe na školách 39 54,9% 24 33,8% 6 8,5% 2 2,8% 

Tabulka č. 23: Metody a formy vzdělávání 

 

Graf č. 19: Metody vzdělávání 

Na položku Jaké metody vzdělávání by měly být ve vzdělávací nabídce ředitelů 

v průběhu jejich profese, odpověděli respondenti následovně:  

Na 1. místě se umístily semináře s 98,6 % kladnými odpověďmi, z nichž 88,7 % 

(63) je vyjádřena jednoznačná odpověď Ano a 9,9 % (7) Spíše ano. Souvisí to i s předchozí 

položkou, kde respondenti ve svém vzdělávání upřednostňují semináře. Pouze jeden 

respondent uvedl odpověď Spíše ne. 

Na 2. místě se umístila pomoc uvádějícího ředitele při nástupu nového do funkce – 

mentoring s 90,2 % kladných odpovědí. 46,5 % (33) respondentů vyjádřilo jednoznačné 

Ano a 43,7 % (31) vyjádřilo Spíše ano. Pouze 7 % (5) oslovených ředitelek uvedlo Spíše 

ne a 2 ředitelky uvedly Ne. 
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 3. místo obsadily vzájemné praxe na školách s 88,7 % kladnými odpověďmi, 

z toho 54,9 % (39) respondentů označilo odpověď Ano a 33,8 % (24) se přiklonilo 

k názoru Spíše ano. 8,5 % (6) respondentů uvedlo Spíše ne a dva respondenti uvedli Ne, to 

znamená, že nemají zájem o praxe na školách.  

Na 4. místě podle odpovědí ředitelek se umístilo koučování (vzdělávací aktivita, 

která prostřednictvím kouče, průvodce pomůže hledat ředitelům nová řešení) se 76,1 % 

kladných odpovědí. 29,6 % (21) respondentů označilo možnost Ano a 46,5 % (33) označilo 

možnost Spíše ano. Zde už jsou zápornější odpovědi četnější, 16,9 % (12) respondentů 

označilo možnost Spíše ne a 7 % (5) uvedlo Ne.  

5. místo patří vzdělávání pomocí mobilních technologií – e-learningu s 60,6 % 

kladnými odpověďmi. 16,9 % (12) respondentů uvedlo jednoznačné Ano a 43,7 % (31) 

uvedlo Spíše ano. V této možnosti je i větší nárůst záporných odpovědí 39,5 %. 31 % (22) 

uvedlo tuto metodu vzdělávání jako Spíše ne a 8,5 % (6) ji úplně zamítlo. I tato možnost je 

odrazem položky předcházející, ale v této části jsou respondenti k mobilním technologiím 

otevřenější, možná to souvisí i s potřebou umět tyto technologie používat. 

Na poslední místo respondenti zařadili přijetí nové výzvy – řízení nové školy, která 

není tak úspěšná jako ta moje – rotaci ředitelů. Zde převládají záporné odpovědi 80,3 %. 

53,5 % (38) respondentů uvedlo odpověď Spíše ne a 26,8 % (19) uvedlo jednoznačné Ne. 

Pouze 2 respondenti by tuto metodu vzdělávání ředitelů zařadili, jejich odpověď je Ano 

a 16,9 % (12) odpovědí je Spíše ano. Nezájem o tuto formu vzdělávání může vycházet také 

z toho, že ředitel školy nemá žádnou podporu a je na všechno sám, což je mnohdy na úkor 

rodiny, přátel, … Trojan v této souvislosti uvádí: „ … práce ředitele školy by pro lidi měla 

být po všech stránkách atraktivní. Po stránce prestiže, uznání i finančního ohodnocení. 

Teprve potom se bude moci radikálně přitlačit na kvalitu, výstupy a stanovit termínované 

pracovní smlouvy a jistou zdravou mírou nejistoty, závislé ovšem jen a jen na kvalitních 

výstupech konkrétního ředitele …“ 
158

 

Na možnost uvést jiné vzdělávací metody nebyla uvedena žádná odpověď, 

respondenti využili pouze nabízených možností. 

 

 

                                                           
158

 TROJAN, V. Letní přemítání kapitánů. Řízení školy, s. 4. 
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Položka č. 17: Zapojení do vzdělávání ředitelů v rámci profesního růstu 

Zapojení do dalšího vzdělávání 

  Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Vedení seminářů - lektor 10 14,1% 13 18,3% 32 45,1% 16 22,5% 

Poradenská činnost - poradce 16 22,5% 25 35,2% 23 32,4% 7 9,9% 

Kouč 9 12,7% 32 45,1% 24 33,8% 6 8,5% 

Mentor 30 42,3% 27 38,0% 12 16,9% 2 2,8% 

Vzájemné praxe - moderátor 29 40,8% 27 38,0% 13 18,3% 2 2,8% 

Tabulka č. 24: Zapojení do dalšího vzdělávání 

 

Graf č. 20: Zapojení do dalšího vzdělávání 

Respondenti v této položce měli vyjádřit, zda by se v rámci svého profesního 

rozvoje a po získání určitých zkušeností chtěli zapojit (za předpokladu finančního 

ohodnocení) do některé metody vzdělávání v roli např. lektora, kouče, …, a pomoci tak 

v dalším vzdělávání svým kolegům.  

Nejvíce respondentů 80,3 % by se v rámci svého profesního rozvoje zapojilo 

do role mentora – uvádějícího ředitele. 42,3 % (30) vybralo odpověď Ano a 38 % (27) 

vybralo Spíše ano. 16,9 % (12) by se do této metody vzdělávání Spíše nezapojilo a 2 

respondenti nemají o roli mentora zájem vůbec.  

Do vzájemných praxí a roli moderátora by se zapojilo 78,8 % účastníků tohoto 

výzkumného šetření, z toho 40,8 % (29) uvedlo Ano a 38 % (27) uvedlo Spíše ano. 18,3 % 

(13) respondentů o tuto formu Spíše zájem nemají a 2 respondenti uvedli Ne.  
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Jako další metodu, do které by se respondenti zapojili, je poradenská činnost – 

poradce. Je zde 57, 7 % kladných odpovědí. 22,5 % (16) respondentů označilo odpověď 

Ano a 35,2 % (25) označilo Spíše ano. 32,4 % (23) by se do této formy vzdělávání Spíše 

nezapojili a 9,9 % (7) respondentů uvedlo odpověď Ne.  

Na dalším místě je uvedeno podle odpovědí respondentů koučování, ředitel školy 

jako kouč. V této části je 57,8 % kladných odpovědí, tedy o 0,1 % více než v předcházející 

možnosti, ale v poradenské činnosti bylo podstatně více odpovědí Ano, proto je tato 

metoda vzdělávání před koučování zařazena. 12,7 % (9) respondentů uvedlo jednoznačné 

Ano a 45,1 % (32) uvedlo Spíše ano. 33,8 % (24) respondentů Spíše nemají zájem se 

do této formy spolupráce zapojit a 8,5 % (6) respondentů označilo odpověď Ne.  

V možnosti vést semináře v roli lektora převládají záporné odpovědi, to znamená, 

že většina oslovených ředitelek nemají zájem se v roli lektora seminářů do této formy 

profesního růstu zapojit. Záporných odpovědí je 67,6 %, z toho 45,1 % (32) respondentů 

uvedla Spíše ne a 22,5 % (16) ředitelek označilo odpověď Ne. Přesto se našlo 14,1 % (10) 

respondentů, kteří odpověď Ano označilo a roli lektora seminářů by přijalo, k nim se 

připojuje i 18,3 % (13) respondentů, kteří by tuto výzvu Spíše ano přijali. Ani v této 

položce nebyl uveden žádný komentář v možnosti doplnit jiné. 

10.2.5 Doporučení ostatním kolegyním 

47,9% (34) respondentů uvedlo, co se jim osvědčilo, co doporučují, odpovědělo 

na tuto otevřenou otázku, což lze považovat za úspěch, protože to je téměř polovina všech 

respondentů. 

Zde jsou uvedena doporučení respondentů. Některá doporučení byla podobná, proto 

jsou spojena do určitých oblastí. 

Položka č. 18: Doporučení ostatním kolegyním 

 17 respondentů - vzájemná manažerská setkání, konzultace a výměny zkušeností 

ředitelů škol na různých pracovištích; předávání praktických zkušeností a metod; 

poznatky zaměřené na oblast řízení, zařadit praxe i v ziskových organizacích; 

setkání ředitelů např. z jednoho kraje; praxe a zase praxe mezi řediteli; předávání 

poznatků, diskuse jedno nebo dvoudenní akce; předávání poznatků při jakémkoliv 

semináři mezi řediteli; společná pravidelná setkání ředitelek určitého regionu; 

konzultace a spolupráce s kolegyněmi, diskuse o nových nařízeních, změnách; 
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využít nabídek zkušených ředitelek k návštěvě  jejich škol a od nich pak čerpat 

inspirace, poradit se s nimi, … 

 3 respondenti – absolvovat studium pro ředitele před nástupem do funkce 

 2 respondenti - doporučeno studium bakalářského studijního programu Školského 

managementu 

 2 respondenti - doporučují seminář Respektovat a být respektován (komunikace, 

empatie, …) 

 1 respondent - doporučovat si konkrétní vzdělávací akce s osvědčenými, známými 

lektory 

 1 respondent – internet (najdu si tam téměř vše) 

 1 respondent - semináře z oblasti managementu i pedagogiky, odborné časopisy 

 1 respondent - pořádání seminářů přímo ve školách (možnost školy si prohlédnout, 

inspirovat se) 

Zde jsou citována některá doporučení, postřehy:  

 „Třídenní semináře pořádající společnost Raptus s.r.o., jsou vynikající, je zde 

uplatněna metoda vedení, komunikace, koučování, zpětná vazba, řešení konfliktů … vše na 

co se zde zeptáte. Při mém funkčním studiu jsem měla výbornou kolegyni ředitelku, která 

nám pomáhala s těžkými začátky ve všech oblastech řízení.“ 

 

 „Pravidelnost ve vzdělávání (semináře, vzdělávací akce), předávání zkušeností 

s kolegyněmi, zasílaná Kartotéka J. Mikáče, časopis Poradce ředitelky MŠ.“ 

 

„Na 1. místě mi pomohlo to, že jsem rok před nástupem začala studovat: Studium 

pro vedoucí pracovníky na vysoké škole. Po nástupu do funkce maximálně hodnotím kurzy 

hrazené EU/ KVIC Ostrava/ - Kompetence, komunikace – vedení porad, řešení 

problémových situací. Velmi dobře hodnotím Metodické poradny /KVIC/ - aktuální právní 

změny s praktickými příklady.“ 

 

„Důležitá je praxe. Není potřeba se za každou cenu honit a umět vše najednou. 

Na mnoho situací neexistuje žádné vzdělání.“ 

 

„Ze své zkušenosti mohu říci, že jako začínající ředitelka MŠ jsem nebyla vhozena 

do vody jen díky tomu, že bývalá ředitelka, která odešla do důchodu, mi ze své dobré vůle 
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aspoň v kostce řekla, co vše bude má práce obnášet. Kdykoliv jsem potřebovala, byla na 

telefonu. Pokud by mě ona nezasvětila, vůbec bych neměla představu, o co vše ve funkci 

jde. Musela jsem na vše intuitivně přijít, obtelefonovat známé, přečíst v knihách či na CD. 

Což obnášelo velkou časovou zátěž a být v práci o několik hodin denně déle. Vše mi pak 

utřídilo funkční studium, které jsem ukončila do dvou let praxe. Pokud bych ale toto 

studium absolvovala ještě před zahájením funkce, v mnoha věcech bych zase nevěděla, o 

čem je řeč. Takhle jsem si to hned propojila s praxí, zeptala se na nejasné konkrétní věci.“ 

 

„Promyšlené systematické vzdělávání je potřeba jak pro ředitele, tak 

i pro zástupce. Na ředitele je nakládáno spousta povinností i z jiných oblastí, za které má 

zodpovědnost a na vlastní vzdělávání a rozvoj už pak nemá čas ani energii.“  

11 Zodpovězení výzkumných otázek  

Cílem tohoto výzkumného šetření bylo najít odpovědi na 5 výzkumných otázek. 

1. Jaké konkrétní vzdělávací potřeby mají ředitelky mateřských škol 

v jednotlivých oblastech? 

I když ředitelky mateřských škol nemusí mít vysokoškolské vzdělání, tak většina 

ředitelek 60,5 % (43), které se tohoto výzkumného šetření zúčastnily, vysokoškolské 

vzdělání mají a dalších 7% (5) má vzdělání vyšší odborné. Je vidět, že mají potřebu 

vyššího vzdělání, než je předepsané a v tomto směru na sobě pracují. Téměř čtvrtina 

oslovených respondentů 22,5 % (16) absolvovala manažerské studium před nástupem 

do funkce, měla potřebu získat určité teoretické poznatky.  

69 % (49) respondentů si manažerské vzdělání doplnila do dvou let po nástupu 

do funkce, další položka ukazuje na potřebu získat vzdělání vyšší, než je předepsané 

minimum (100 hodin Studia pro ředitele škol a školských zařízení). 38,5 % (25) 

oslovených ředitelek absolvovala Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky v rozsahu 

350 hodin a dalších 20 % (13) vystudovala bakalářský studijní program Školský 

management, takže i v této manažerské oblasti mají potřebu se vzdělávat a většině nestačí 

minimální manažerské vzdělání. 

Manažerské studium bylo pro všechny oslovené respondenty (kromě 4 ředitelek, 

které ho absolvovat nemusely) ve všech oblastech přínosné, všude převládaly kladné 

odpovědi. Nejvíce poznatků získali v oblasti právní, kde bylo 92,6 % kladných odpovědí 
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a nejméně přínosnými byly manažerské praxe se 77,7 % kladných odpovědí, i toto je však 

velmi dobrý výsledek.  

V názoru na současný vzdělávací systém ředitelů převažují ve všech nabízených 

možnostech kladné odpovědi. Oslovené ředitelky souhlasí s tím, že by měl být vytvořen 

propracovaný systém dalšího vzdělávání - 95,8 % kladných odpovědí.  Také zaujaly 

souhlasné stanovisko k absolvování manažerského studia před nástupem do funkce - 

95,8 % kladných odpovědí. Respondenti vidí současný vzdělávací systém ředitelů jako 

nedostačující po celou dobu výkonu funkce  - 70,4 % kladných odpovědí a také 

podle jejich názoru i zástupkyně ředitele by měla mít manažerské vzdělání – 78 % 

kladných odpovědí. 

Největší problémy měli respondenti v oblasti právní (64,8 % respondentů), v oblasti 

ekonomické (63,4 % respondentů tuto možnost označilo), poté v oblasti kontrolní, vedení 

lidí, personalistiky a nejmenší v oblasti pedagogické (pouze jeden respondent tuto oblast 

označil). Tyto počáteční obtíže pomohlo nejvíce respondentům 56,3 % (40) překonat 

manažerské studium, zde je opět vidět, jak je toto studium důležité.  

Největší potřebu vzdělávat se v oblasti řídící práce je u respondentů v oblasti právní 

v souvislosti s neustálými změnami, v oblasti ekonomické a v oblasti řízení pedagogického 

procesu (evaluační činnost, ŠVP, …). Nejmenší potřebu vzdělávat se vyhodnotili 

respondenti v oblasti ICT, organizování a týmové spolupráce. 

V oblasti osobnostního rozvoje respondenti označili největší potřebu vzdělávat se 

v řízení svého času – time managementu, který souvisí se sebeřízením, jeho zvládnutí 

a osvojení si určitých technik vede k efektivnímu a účelnému řízení svého času a je 

předpokladem pro zvládání stresu a předcházení syndromu vyhoření. Stres a syndrom 

vyhoření jsou zároveň i dalšími položkami, které respondenti svými odpověďmi zařadili 

na 4. a 5. místo. Dále mají potřebu se vzdělávat v komunikačních dovednostech a v řešení 

konfliktů. Také komunikační dovednosti úzce s řešením konfliktů souvisí, proto stojí za to 

naučit se různým komunikačním technikám, které určité krizové situace pomůžou zvládat. 

2. Jaká je úroveň a jaké jsou mezery v současné vzdělávací nabídce? 

Většina respondentů 95,8 % si vybírá vzdělávací akce podle aktuálních změn. Jak 

vyplynulo z tohoto výzkumného šetření podle respondentů, je vzdělávací nabídka kvalitní, 

zde převládají odpovědi kladné 74,7 %, ale podle jejich názorů není bohatá, v této položce 

záporné odpovědi převládaly 60,6 %, to znamená, že jim určité vzdělávací akce chybí. 
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Osloveným respondentům chybí vzdělávací nabídky v oblasti sebeřízení, 

psychologické, ekonomické, marketingové, právní (s pořádným vysvětlením jak aplikovat 

v praxi), podávání grantů (metodická pomoc), fundraising, v oblasti pedagogické 

(konkrétní výstupy k RVP PV, práce s cíli v MŠ, …), v oblasti komunikačních dovednosti, 

řešení konfliktů, jak předávat kompetence zaměstnancům MŠ, průběžné akce 

od zřizovatele, akce formou e-learningu, … 

3. Co motivuje a ovlivňuje vedoucí pedagogické pracovnice v jejich dalším 

vzdělávání? 

Podle výsledků tohoto výzkumného šetření motivuje k dalšímu vzdělávání oslovené 

ředitelky mateřských škol potřeba získat nové znalosti, schopnosti a potřeba profesního 

rozvoje. Tyto dvě možnosti se umístily společně na 1. a 2. místě a označilo je 70,4 % (50) 

respondentů. Na dalším místě se umístila potřeba osobního rozvoje a na předposledním 

potřeba kontaktu s kolegyněmi, pouze jeden respondent označil vyšší finanční ohodnocení, 

žádný respondent neuvedl zvýšení společenské prestiže. 

Na 1. místo mezi omezující faktory dalšího vzdělávání zařadili respondenti svými 

odpověďmi velké zatížení administrativní činností. V této možnosti bylo 95,8 % 

souhlasných odpovědí (66,2 % - 47 respondentů odpovědělo Ano a 29,6 % - 21 

odpovědělo Spíše ano). 2. místo jako omezující faktor je nedostatek času, dále vysoká míra 

přímé vyučovací povinnosti a omezené finance. Špatná dopravní dostupnost není 

omezujícím faktorem ovlivňující další vzdělávání oslovených ředitelek, v tomto případě 

převažovaly záporné odpovědi u 84,5 % respondentů. 

4. Jaké formy a metody vzdělávání ředitelky upřednostňují? 

Při nástupu do funkce s výjimkou šesti oslovených ředitelek (2 měly podporu 

v uvádějícím řediteli a 4 ve zřizovateli) neměly ostatní ředitelky žádnou podporu. 46,5 % 

(33) respondentů nemělo nikoho a 45,1 % (32) si našli jiného vedoucího pedagogického 

pracovníka, který jim zpočátku radil.  

Nejpřijatelnější formou vzdělávání jsou pro respondenty jednodenní semináře, což 

uvedlo 64,8 % (46) respondentů, 22,5 % (16) označilo vzdělávací kurzy dlouhodobější 

a 12,7 % (9) preferuje samostudium. On-line kurzy neoznačil žádný respondent.  

V dalším vzdělávání ředitelů by měly být obsaženy semináře, ty získaly nejvíce 

kladných odpovědí od respondentů 98,6 %, jako druhý se umístil mentoring – podpora 

začínajícím ředitelům, na třetím místě se umístily manažerské praxe, na čtvrtém 

koučování. Také e-learningové kurzy by měly být ve vzdělávací nabídce ředitelů, 
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respondenti je označili 60,6 % kladných odpovědí, což znamená určitý posun, protože 

ve svém vzdělávání oslovené ředitelky on-line kurzy nevyhledávají. Rotace ředitelů byla 

označena převážně zápornými odpověďmi, většina ředitelů není pro tuto vzdělávací 

metodu. 

Nejvíce respondentů by se v rámci svého profesního rozvoje zapojila do dalšího 

vzdělávání v roli mentora, v této možnosti převažovalo nejvíce kladných odpovědí. Na 2. 

místě by respondenti pomohli svým kolegům v roli moderátorů manažerských praxí a také 

v roli poradců při poradenské činnosti a kouče, i v těchto možnostech kladné odpovědi 

převažovaly. Většina respondentů by se nezapojila do vedení seminářů v roli lektora, zde 

záporné odpovědi převažovaly (67,6 %).  

5. Co se ředitelkám MŠ v jejich vzdělávání osvědčilo, co doporučují? 

Jako velmi přínosné respondenti uvádějí kontakt s ostatními kolegyněmi: 

komunikovat s nimi kdekoliv a kdykoli (při seminářích, …), předávání si zkušeností, 

konzultování problémů, pravidelná setkání, vzájemné praxe, pořádání seminářů přímo 

ve školách, pravidelnost ve vzdělávání, … Respondenti uvedli konkrétní semináře, 

časopisy. Některým se osvědčilo a doporučují absolvovat manažerské vzdělání 

před nástupem do funkce, apod. 
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Doporučení pro oblast dalšího vzdělávání 

V této části budou uvedena doporučení, vycházející ze zmapování současné 

situace ve vzdělávání ředitelů škol a z výsledků výzkumného šetření. Jsou zaměřena 

na jednotlivce, státní (MŠMT, …) a vzdělávací instituce. 

 

 Doporučení pro vedoucí pedagogické pracovníky, uchazeče na funkci ředitele  

i ostatní pedagogické pracovníky  

V čem a jak se dále vzdělávat? 

Vzhledem k tomu, že je další vzdělávání ředitelů ponecháno zcela na nich, nabízí se 

otázky: Jak zjistit, v čem a jak se dále vzdělávat? Jak poznat svoje vzdělávací potřeby?  

1. Začít sám u sebe – poznat sám sebe. To nám pomůže pracovat na sobě v oblasti 

dalšího vzdělávání systematicky a nevycházet pouze z výběru akcí podle aktuální situace. 

Svoje vzdělávací potřeby zjistíme např. osobní SWOT analýzou (počáteční písmena 

vycházejí z pěti anglických slov), při které můžeme vycházet z činností a oblastí, které jsou 

uvedeny v diplomové práci a podle toho určit svoje silné x slabé stránky, příležitosti 

a hrozby. 

S (Strengths) - Silné stránky W (Weaknesses) - Slabé stránky 

V jakých oblastech, činnostech, Zde se zaznamenávají ty skutečnosti,  

jsou moje silné stránky které neděláme dobře,  

  ve kterých mám rezervy 

Odpovíme si např. na otázky: Odpovíme si např. na otázky: 

Jaké jsou moje silné stránky? Jaké jsou moje slabiny? 

Co se mi daří? Co dělám nerad a příliš se mi nedaří? 

Co dělám rád a dobře? Co mi dělá problémy? 

V čem vynikám? V čem se cítím nejistě? 

Co zvládám dobře a s nadhledem?   

O (Opportunities) - Příležitosti T (Threats) - Hrozby 

V rámci svého dalšího vzdělávání, Co může moje plány v oblasti dalšího  

která konkrétní vzdělávací  vzdělávání ohrozit 

nabídka a v jakých oblastech   

Kde uplatním (rozvinu) moje silné Co (kdo) ohrožuje moje postavení? 

stránky?   

Uvnitř organizace: Uvnitř organizace: 

Vně organizace: Vně organizace: 

Tabulka č. 25: SWOT analýza 
159

 

                                                           
159

 Tabulka upravena podle studijního materiálu CŠM, Teorie a praxe školského materiálu: Pracovní sešit. 
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2. Vzdělávat se v oblasti osobního rozvoje 

 Zejména v oblasti řízení svého času (time managementu), ve kterém mají vedoucí 

pedagogičtí pracovníci potřebu vzdělávat se nejvíce a nedostatek času je zároveň 

i omezujícím faktorem v jejich dalším vzdělávání. Uplatňování principů time 

managementu nás naučí: 

 Určit si svoje priority nejen ve vzdělávání 

 Pomocí tabulky důležitosti a naléhavosti, zjistit, co můžeme např. delegovat, 

co nemusíme dělat vůbec a zda se věnujeme opravdu důležitým úkolům, 

které nás posunou naším směrem (Eisenhowerův princip, Matice plánování 

času, …). Získáme více času na svůj rozvoj, další vzdělávání. 

 Osvojit si určité metody a techniky plánování (Paretovo pravidlo,…) 

 Předcházet stresu, syndromu vyhoření 

 Stanovit si cíle v oblasti dalšího vzdělávání pomocí metody 

SMART.„SMART je označení správně stanovených cílů v procesu 

plánování,“
160

 v překladu znamená chytrý, vychází z pěti anglických slov, 

pro které máme v češtině odpovídající výrazy 

S Specific Specifický - konkrétní, určitý 

M Measurable Měřitelný - dá se posoudit 

A Achievable Atraktivní - akceptovatelný, přijatelný 

R Relevant Reálný - realizovatelný, reálný 

T Time - bount Termínovaný - časově omezený 

Tabulka č. 26: Metoda SMART
161

 

 Vzdělávat se v oblasti komunikačních dovedností a v oblasti řešení konfliktů – 

vyhodnoceny jako oblasti, ve kterých mají oslovené ředitelky potřebu se vzdělávat 

(zaujaly společně 2. místo)  

3. Doporučení pro ředitele ve funkci – nespokojit se pouze s minimálním 

manažerským vzděláním, ale absolvovat vyšší formu manažerského vzdělání 

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky, Bc. školský management, … 

 I po absolvování jakékoliv formy manažerského studia se dále v manažerské 

oblasti vzdělávat, protože získané studium je nedostačující po celou dobu 

výkonu funkce ředitele školy.  

                                                           
160

 Geviki, SMART [online]. 2008 [cit. 2013-01-05]. Dostupné na WWW: http://www.gewiki.cz/SMART.  
161

 Upraveno podle Geviki, SMART [online]. 2008 [cit. 2013-01-05]. Dostupné na WWW: 

http://www.gewiki.cz/SMART. 

http://www.gewiki.cz/index.php?title=Pl%C3%A1nov%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://www.gewiki.cz/SMART
http://www.gewiki.cz/SMART
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 Vzdělávání v oblasti právní a ekonomické zařazovat jako doplňující 

vzdělávání. Respondenti by přivítali jednodenní vzdělávací akci s praktickým 

výkladem. 

 Kombinovat různé metody a formy vzdělávání, a tak zvýšit účinnost 

a efektivnost získávaných poznatků.  

 Vzdělávat se v rámci samostudia např. četba odborných knih, časopisů, 

účast na diskusních on-line portálech, zakoupení internetových aplikací 

upozorňující na změny v legislativě a další 

 Sám být realizátorem, organizátorem manažerských praxí, vzájemných 

setkání, čas vynaložený na organizaci se několikanásobně vrátí v podobě 

získání nových poznatků, pohledů svých kolegyň – přínosem pro něho 

samotného i pro ostatní účastníky, …  

 Využívat příležitostí ke kontaktu s ostatními kolegyněmi, možnost porovnání, 

získání více názorů na seminářích, … 

4.  Doporučení pro uchazeče na funkci ředitele - absolvovat alespoň minimální 

manažerské vzdělání před nástupem do funkce - Studium pro ředitele škol 

a školských zařízení. Odstranily by se nedostatečné znalosti zejména v oblasti 

právní, ekonomické, kontrolní, které vyhodnotili respondenti jako nejvíce 

problematické v počátcích jejich funkce. Uchazeč získá poznatky: 

 Základy práva 

 Pracovního právo 

 Financování školy 

 Organizace školy a pedagogického procesu 

 V rámci stáže pozná chod jiné školy 

 V průběhu studia možnost komunikace s ostatními účastníky a zjištění, s jakou 

problematikou se potýkají, jak ji řeší atd. 

 Vzhledem k tomu, že toto studium neobsahuje oblast personalistiky (motivace 

pracovníků, péče o ně, efektivní komunikace, …), je dobré v rámci samostudia si 

tuto mezeru doplnit nebo navštívit seminář na toto téma. 

 V počátcích ředitelské funkce si najít jiného vedoucího pracovníka (mentora). 
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5. Doporučení pro zástupkyně ředitele, vedoucí učitelky - absolvovat minimální 

manažerské studium nebo využít vzdělávací nabídky např. VISK  určené 

pro uchazeče na funkci ředitele.  

Vše, co je v této části uvedeno, je kromě absolvování minimálního manažerského 

studia dobrovolnou aktivitou vedoucích pedagogických pracovníků.  

 

 Doporučení pro státní instituce 

1. Vycházet ze vzdělávacích potřeb vedoucích pedagogických pracovníků 

- vzdělávacím potřebám přizpůsobit vzdělávací nabídku. Teoretická část i výzkumné 

šetření ukazují, že současná vzdělávací nabídka a legislativa nevychází 

ze vzdělávacích potřeb vedoucích pedagogických pracovníků. 

2. Vytvořit promyšlený systém dalšího vzdělávání vedoucích pedagogických 

pracovníků, zohledňující vzdělávací potřeby v průběhu kariéry s návazností 

na kariérní řád. 

Respondenti se shodli, že manažerské vzdělání je nedostačující po celou dobu výkonu 

funkce. Ve většině případů se nespokojí pouze se základním manažerským vzděláním 

a vzdělání si dále doplňují. I když se v současné době nabízejí určité vzdělávací možnosti, 

časové vytížení vede většinu pedagogických pracovníků k tomu, vybírat si vzdělávací akce 

podle aktuálních změn. Promyšlený vzdělávací systém by udal určitý směr jejich 

systematickému rozvoji a zvýšil by motivaci k dalšímu vzdělávání, protože potřeba 

profesního rozvoje podle výsledků výzkumného šetření je důležitým motivačním faktorem 

v  dalším vzdělávání. 

 Zapojovat služebně starší ředitele do dalšího vzdělávání  

Podle výsledků výzkumného šetření respondenti mají zájem se zapojit do dalšího 

vzdělávání svých kolegů zejména jako uvádějící ředitel (mentor), moderátor setkání 

a poradce. 

3. Odstranit omezující faktory dalšího vzdělávání  

 Snížit administrativní činnost vedoucích pedagogických pracovníků 

 Snížit úvazek přímé pedagogické činnosti ředitelek mateřských škol 
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 Doporučení pro vzdělávací instituce 

Tato práce mapuje mezery v současné vzdělávací nabídce, a proto by mohla být podnětem 

pro doplnění a obohacení vzdělávací nabídky. Vzdělávací nabídka má 

podle respondentů určité mezery, chybějí vzdělávací programy zejména v oblasti měkkých 

dovedností. 

Práce může sloužit také jako podklad pro vytvoření systematické, vzdělávací 

nabídky pro vedoucí pedagogické pracovníky. 

 



 

106 

 

Závěr 

Tato práce identifikuje současný stav ve vzdělávání ředitelů škol a vychází z oblastí 

a činností, od kterých se jejich vzdělávací potřeby odvíjejí. Ukazuje, ve kterých oblastech 

na sobě můžou ředitelé škol systematicky a cílevědomě pracovat, a rozvíjet tak dalším 

promyšleným vzděláváním svoje vlastnosti, schopnosti a dovednosti nejen manažerské, 

osobnostní, řídící ale i jiné. Specifikuje, jaké mají konkrétní vzdělávací potřeby ředitelky 

mateřských škol a jaký je jejich názor na současný vzdělávací systém vedoucích 

pedagogických pracovníků. 

Teoretická část přináší pohled na proměny české školy, které se odrážejí v nových 

přibývajících činnostech a vzdělávacích potřebách ředitele školy. Nabízí konkrétní 

vzdělávací možnosti, vycházející ze zákonných opatření a ze současné vzdělávací nabídky. 

Porovnává jednotlivé vzdělávací programy. Nabízí konkrétní metody a formy dalšího 

vzdělávání i další vzdělávací možnosti v rámci samostudia. V diplomové práci je 

zachycená vzdělávací nabídka některých institucí na území hlavního města Prahy, která se 

zaměřuje na aktuální problematiku spojenou se změnami v legislativě a opomíjí další 

vzdělávací oblasti důležité v práci ředitelů škol. Teoretická část ukazuje na určité 

nedostatky v současném vzdělávání ředitelů škol vycházející už z nepřipravenosti 

uchazečů na ředitelskou pozici, z nesystematického, nepromyšleného přístupu, který 

nezohledňuje vzdělávací potřeby vedoucích pedagogických pracovníků, ani nevyužívá 

zkušeností služebně starších. Také výsledky výzkumného šetření ukazují na určitá negativa 

ve vzdělávání ředitelů, která se shodují s teoretickou částí. 

Jaké mají konkrétní vzdělávací potřeby ředitelky mateřských škol, bylo obsahem 

výzkumného šetření prováděného kvantitativní metodou v rámci dotazníkového šetření. 

Hlavní část byla rozdělena do pěti oblastí, které byly zaměřeny na určitá zjištění, směřující 

k odpovědím na výzkumné otázky. 

Výzkumné šetření ukázalo, že oslovené ředitelky mateřských škol se nespokojí 

pouze se středoškolským vzděláním, většina jich měla vzdělání vysokoškolské a mají 

potřebu absolvovat vyšší formu manažerského vzdělání - Studium pro vedoucí 

pedagogické pracovníky (v rozsahu 350 hodin) nebo bakalářské studium obor Školský 

management, nespokojila se pouze s minimálním, zákonem předepsaným Studiem 

pro ředitele škol a školských zařízení v rozsahu 100 hodin. Absolvované manažerské 

studium je z jejich pohledu hodnoceno kladně, přínosně a pomohlo jim při překonávání 
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obtíží v začátcích ve funkci, které měli respondenti nejvíce v oblasti právní, ekonomické 

a kontrolní. Ve výzkumném šetření se shodují, že ředitelé škol by měli mít určité 

manažerské vzdělání před nástupem do funkce a je potřeba vytvořit propracovaný systém 

jejich dalšího vzdělávání, protože současné manažerské vzdělání je nedostačující po celou 

dobu výkonu funkce, také zástupkyně ředitele by měly toto vzdělání absolvovat. 

 Oslovené ředitelky mají největší potřebu vzdělávat se v oblasti právní, ekonomické 

a v řízení pedagogického procesu. Největší potřebu vzdělávat se v rámci svého 

osobnostního rozvoje mají v řízení svého času (time managementu), v komunikačních 

dovednostech a v řešení konfliktů, které se umístily na stejném místě a dále ve zvládání 

stresu, předcházení syndromu vyhoření a nejmenší potřebu vzdělávat se v této oblasti 

vyhodnotily v sebeovládání. Některé vzdělávací nabídky jim právě v těchto oblastech 

chybí. 

Potřeba profesního rozvoje a potřeba získat nové znalosti motivuje většinu 

oslovených ředitelek k dalšímu vzdělávání. Jako omezující faktor uvedly velké zatížení 

administrativní činností, nedostatek času a vysokou míru přímé vyučovací povinnosti. 

Při svém vzdělávání upřednostňují jednodenní semináře. Do vzdělávání ředitelů doporučují 

zařadit kromě seminářů také mentoring a vzájemné praxe na školách. V rámci svého 

profesního rozvoje a pomoci ostatním kolegyním by se zapojily do dalšího vzdělávání 

ředitelů v roli mentora, moderátora setkání a poradce.  

Jak ukazuje teoretická i výzkumná část „nestačí potřebné znalosti, dovednosti, 

zkušenosti „pouze“ získat či si je osvojit, nezbytný je také jejich další rozvoj“.
162

 Další 

vzdělávání ředitelů škol je v manažerské oblasti zcela ponecháno na nich samotných, je 

dobrovolné, ale „získání profesionality a odbornosti pro řízení školy již nebude otázkou 

dobrovolnosti, ale nutností“
163

, a proto vstupuje do popředí potřeba vytvořit 

systematický, navazující systém dalšího vzdělávání ředitelů škol, který by vycházel 

z jejich konkrétních vzdělávacích potřeb, respektující i odlišné vzdělávací potřeby 

v průběhu jejich profesní dráhy.  

                                                           
162

 VETEŠKA, J.; TURECKIOVÁ, M., Kompetence ve vzdělávání, s. 65. 
163

 SLAVÍKOVÁ, L.; KARABEC, S., Ředitel školy-leader i manažer: Komparace vzdělávání řídících 

pracovníků ve školství, v ČR a ve vybraných zemích EU, s. 14. 
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Seznam zkratek 

aj. a jiné 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

ČŠI Česká školní inspekce 

DVPP Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

ICT  Information and Communication Technology, Informační a komunikační technologie 

MŠ Mateřská škola 

MŠMT Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

např. například 

NIDV Národní institut pro další vzdělávání 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

RVP Rámcově vzdělávací program 

RVP PV Rámcově vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

SKAV Stálá konference asociací ve vzdělávání 

ŠVP Školní vzdělávací program 

VISK Vzdělávací institut Středočeského kraje 

zejm. zejména 
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Příloha č. 1 

Standardy pro udělování akreditací DVPP 
164

                                         
Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 

 

3. Standard Studia pro ředitele škol a školských zařízení 
Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. 

a §5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Kvalifikační studium realizované v rámci DVPP je určeno 

pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele 

školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí v oblasti 

řízení školství, které umožní výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení podle §5, 

odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb. 

Kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č.563/2004 Sb., §5, odst. 2 a § 24 

Časový plán studia: 

Celkově vzdělávací program zahrnuje minimálně 100 hodin přímé výuky včetně třídenní 

stáže v rozsahu minimálně 15 hodin 

• vzdělávací program se skládá ze 4 základních modulů: základy práva, pracovní 

právo, financování školy, organizace školy a pedagogického procesu. Hodinová 

dotace v modulech může být variabilní, avšak nesmí klesnout v jednotlivém modulu 

pod 20 hodin. Doporučená hodinová dotace je následující: základy práva v trvání 30 

vyučovacích hodin, pracovní právo v trvání 25 hodin, financování školy 25 hodin, 

organizace školy a pedagogického procesu v trvání 20 hodin. 

• žadatel o akreditaci předloží k jednotlivým modulům podrobný obsah kapitol a 

seznam lektorů k jednotlivým modulům s popisem jejich odborné způsobilosti 

Ukončení studia: 

Účastníci absolvují závěrečnou zkoušku před komisí, která bude obsahovat obhajobu 

písemné 

práce na vybrané téma z obsahu jednotlivých kapitol, pohovor o stáži absolvované ve škole 

nebo školském zařízení a ověření získaných znalostí. 

 

PŘEHLED KAPITOL JEDNOTLIVÝCH MODULŮ 

I. MODUL – Základní právní předpisy a jejich aplikace ve školství 

Základní právní předpisy, které upravují oblast školství 

Vyučovací jazyk a vzdělávání příslušníků národnostních menšin 

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání 

nadaných dětí, žáků a studentů 

Povinná školní docházka 

Předškolní vzdělávání 

Základní vzdělávání 

Střední vzdělávání, vyšší odborné vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 

Rada a školská rada (§132 a 167 až 168 zákona č.561/2004 Sb.) 

Správní řízení 

Řešení stížností 

Vztah ředitele a České školní inspekce 

Kontrolní funkce ČŠI 
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Rejstřík škol a školských zařízení, matrika 

Poskytování informací 

Ochrana osobních údajů 

 

II. MODUL - Pracovní právo 

Pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti 

Skončení pracovního poměru 

Kolektivní smlouva 

Cestovní náhrady a vysílání pracovníků na pracovní cesty 

Popisy práce pedagogických i nepedagogických zaměstnanců 

Platové výměry zaměstnanců školy, platové třídy a stupně, nárokové a nenárokové složky 

platu 

Zdravotní a sociální pojištění 

BOZP, PO a CO na škole 

Dovolená, náhradní volna, práce přesčas, pracovní volno při překážkách v práci na straně 

zaměstnance 

Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců 

Pracovní podmínky mladistvých a žen, zejména těhotných 

Odpovědnost za škodu z hlediska výkonu funkce, za škodu vzniklou žákům a za škodu 

způsobenou žáky (zákonné a možné pojištění za škodu…) 

Základní hygienické předpisy 

Systém školního stravování 

 

III. MODUL - Financování školy 

Finanční toky ve školství 

Rozpočet školy 

Hospodaření školní jídelny 

Zúčtování nákladů a výnosů 

Zásoby 

Zásady sestavení a čerpání rozpočtu FKSP 

Žádosti o investiční nebo neinvestiční dotace 

Zásady pro zadávání veřejných zakázek 

Zásady hospodaření s majetkem státu i obce a pravidla účtování v tomto majetku 

Zásady inventarizace majetku 

Účetnictví - zásady pro oběh účetních dokladů 

Základní pravidla jiné činnosti související s činností školy 

Daně a daňová přiznání 

 

IV. MODUL - Organizace školy a pedagogického procesu 

Schválené vzdělávací programy 

Základní pedagogická dokumentace 

Plány sestavované ředitelem školy 

Organizační struktura školy 

Kontrolní a hospitační činnost ředitele školy 

Evaluace školy, autoevaluce 

Mechanismy ukončování stupně vzdělání (maturitní zkouška, závěrečná zkouška...) 

Bezpečnost a ochrana zdraví při výchově a vzdělávání a úrazy dětí, žáků a studentů 
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Příloha č. 2 

Standardy pro udělování akreditací DVPP 
165

                                         

Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP 

 

4. Standard Studia pro vedoucí pedagogické pracovníky 

Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky podle § 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

Studium pro splnění dalších kvalifikačních předpokladů realizované v rámci DVPP je 

určenopedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci 

ředitele školy nebo školského zařízení. Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí 

a dovedností v oblasti řízení právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského 

zařízení, zejména znalosti teorie a praxe školského managementu, práva, ekonomiky, 

pedagogiky, psychologie, bezpečnosti práce a ochrany zdraví, komunikace a informačních 

technologií podle §5, odstavec 2, zákona č. 563/2004 Sb. 

Kritéria výběru účastníků se řídí zákonem č.563/2004 Sb., §5, odst. 2 a § 24 zákona č. 

563/2004 Sb. 

Časový plán studia: 

Celkově vzdělávací program zahrnuje minimálně 350 hodin. 

• Vzdělávací program se skládá z 5 modulů: teorie a praxe školského managementu, 

právo, ekonomika a finanční management, řízení pedagogického procesu a 

vedení lidí. Každý modul musí obsahovat: 

• 32 hodin přímé výuky (přednášky, semináře) 

• 20 hodin manažerské praxe ve školských zařízeních 

• 18 hodin on-line aktivity (řešení případových studií, zpracování úkolů s následnou 

prezentací v on-line prostředí, chatování, e-forum) 

• žadatel o akreditaci předloží k jednotlivým modulům podrobný obsah kapitol a 

seznam lektorů k jednotlivým modulům s popisem jejich odborné způsobilosti 

Průběžné hodnocení a ukončení studia: 

Po absolvování jednotlivých modulů (50h): 

a) ověření teoretických vědomostí formou ústní zkoušky a zpracování seminární práce 

nebo případové studie, popř. realizace výzkumného šetření 

b) ověření praktických dovedností (praktická zkouška) 

Účastníci ukončí studium obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před 

komisí. 

Součástí žádosti předkladatele o akreditaci programu bude i doložení formy průběžného a 

závěrečného hodnocení účastníků. 

 

PŘEHLED KAPITOL JEDNOTLIVÝCH MODULŮ 

 

I. MODUL 

A. Teorie a praxe školského managementu 

1. Pojetí managementu 

2. Rozhodování 

3. Organizování 

4. Kontrolování 

5. Manažerská etika 

6. Organizační kultura (firemní kultura) 
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7. Moderní management 

B. Manažerská praxe k modulu Teorie a praxe managementu 

 

II. MODUL: 

A. Právo 

1. Základy práva 

2. Správní právo ve škole 

3. Pracovní právo 

4. Odměňování 

5. Školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících včetně prováděcích předpisů 

6. Základy teorie práva 

B. Manažerská praxe z modulu Právo 

 

III. MODUL: 

A. Ekonomika a finanční management 

1. Právní předpisy při financování škol 

2. Zdroje financování škol 

3. Kompetence zřizovatele při financování škol 

4. Rozpočet školy (a jejich součástí) 

5. Fondy a příspěvkové organizace 

6. Účetnictví 

7. Mzdy 

8. Doplňková a jiná činnost 

9. Kontrola 

B. Manažerská praxe k modulu Ekonomika a finanční management 

 

IV. MODUL: 

A. Řízení pedagogického procesu 

1. Role a funkce ředitele školy při řízení pedagogického procesu 

2. Řízení školy a pedagogického procesu v podmínkách EU 

3. Strategické plánování 

4. Rámcové a školní vzdělávací programy 

5. Koncepce pedagogické práce školy 

6. Klima školy 

7. Evaluace a sebeevaluace školy 

B. Manažerská praxe z modulu Řízení pedagogického procesu 

 

V. MODUL: 

A. Vedení lidí 

1. Vůdcovství („leadership“) – manažerské styly vedení lidí 

2. Management a motivace pracovní činnosti 

3. Personální management a rozvoj lidských zdrojů 

4. Manažer a jeho životní dráha 

B. Manažerská praxe z modulu Vedení lidí 
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Příloha č. 3 

DOTAZNÍK 

Vážené kolegyně,  

 

        chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit jako podklad 

pro vypracování diplomové práce na téma: „Identifikace vzdělávacích potřeb ředitelek 

mateřských škol,“ cílem této práce je zjistit, jaké mají vzdělávací potřeby vedoucí 

pedagogičtí pracovníci mateřských škol. 

 

Všechny dotazníky jsou anonymní a veškeré údaje budou sloužit pouze ke studijním 

účelům. 

 

Předem Vám děkuji za Váš čas a spolupráci při vyplňování tohoto dotazníku. 

 

                                                                                Miroslava Vašíčková 

                                                                                studentka 2. ročníku navazujícího  

                                                                                magisterského studia PF UK Praha 

 

I. Identifikační údaje: 

 

Zvolenou variantu označte křížkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Vlastní dotazník: Vzdělávací potřeby ředitelek (vedoucích pedagogických 

pracovníků) mateřských škol 

 

Označte křížkem 
 

1. Manažerské vzdělání (myslí se: splnění zákonné povinnosti – absolvování 

„funkčního studia“ nejpozději do 2 let od jmenování ředitele do funkce) jsem 

získala: 

 

 Před nástupem do funkce 

 Do 2 let po nástupu 

 Doplňuji (doplním) si ho  

 Studium jsem neabsolvovala, protože jsem podle zákona nemusela (10 

let ve funkci, jiná pozice než ředitel, …) 

 

 

 

Vaše věková 

kategorie: 
V této funkci jsem: Nejvyšší dosažené vzdělání: 

 25 let  Do 1 roku  středoškolské 

 26 - 35  2 – 5 let  vyšší odborné 

 36 - 45  6 – 10 let  bakalářské 

 46 - 55         11 a více let  magisterské 

 56 a víc  Jiné, uveďte: 
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2. Typ ukončeného manažerského vzdělání, označte křížkem všechny absolvované 

programy a k programu, který v současné době studujete, připište, studuji: 

 

 Funkční studium I 

 Funkční studium II 

 Bc. Školský management 

 Mgr. Management vzdělávání 

Jiné, uveďte: 

 

3. Studium bylo (je) pro mě přínosné hlavně v těchto oblastech - označte křížkem 

zvolenou variantu v každém řádku: 

 

 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Právní      

Ekonomika a financování školy     

Řízení pedagogického procesu     

Personalistika a vedení lidí     

Manažerské praxe     

Jiné, uveďte: 

 

4. Vyjádřete svůj názor na současný vzdělávací systém ředitelů - označte křížkem 

zvolenou variantu v každém řádku: 

 

 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Získané manažerské vzdělání považuji za 

nedostačující po celou dobu vykonávání 

funkce ředitele školy 

    

Ředitelé by manažerské vzdělání měli 

absolvovat před nástupem do funkce 

    

Měl by být vytvořen propracovaný systém 

celoživotního vzdělávání pro ředitele 

    

Zástupkyně ředitele, vedoucí učitelka by měly 

mít také manažerské vzdělání 

    

 

5. V začátcích své funkce jsem měla (mám) největší problémy v oblasti: 

 

        Zakřížkujte nejvýše 2 oblasti 

 

 Pedagogické 

 Ekonomické 

 Právní 

 Kontrolní 

 Vedení lidí 

 Personalistiky 

Jiné, vypište: 
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6. Tyto nedostatky mi pomohlo (pomáhá) odstranit: 

 

        Zakřížkujte pouze jednu možnost 

 

 Manažerské studium 

 Vlastní intuice 

 Učení se pokusem, omylem 

Jiný způsob, uveďte: 

 

7. Ve které oblasti řídící práce máte potřebu se nejvíce vzdělávat:  

Očíslujte od 1 největší vzdělávací potřeba – 10 nejmenší vzdělávací potřeba, 

každou hodnotu použijte jednou. 

 

 Plánování 

 Organizování 

 Personalistika a vedení lidí 

 Kontrola a hospitační činnost 

 Právní (v souvislosti s legislativními změnami) 

 Ekonomická  

 Řízení pedagogického procesu (evaluační činnost, ŠVP, …) 

 Marketing 

 Informační a komunikační technologie 

 Týmová spolupráce 

 Nemám potřebu se dále vzdělávat 

Jiné, uveďte (nečíslujte):  

 

8. Vzdělávat se v rámci osobního rozvoje, svých schopností bych přivítala v těchto 

oblastech: Očíslujte od 1 nejvíce – 6 nejméně, každou hodnotu použijte jednou. 

 

 Sebeovládání 

 Komunikační dovednosti 

 Řešení konfliktů 

 Řízení svého času 

 Zvládání stresu 

 Předcházení syndromu vyhoření 

 Nemám potřebu se vzdělávat 

Jiné, uveďte (nečíslujte): 

 

9. Vzdělávací akce si vybírám - označte křížkem zvolenou variantu v každém řádku:  

 

 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Podle aktuálních změn      

Své intuice     

Doporučení ostatních kolegyň     

Mám promyšlený systém svého vzdělávání     

Nevzdělávám se 

Jiné, uveďte: 
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10. Vzdělávací akce jsou podle mé zkušenosti - označte křížkem zvolenou variantu 

v každém řádku:  

 

 Ano Spíše ano Spíše ne Ne Nevím 

Kvalitní      

Nabídka je bohatá      

      

11. Která vzdělávací akce Vám v současné vzdělávací nabídce chybí (typ akce, název 

vzdělávací oblasti, aktuální problematiky, …).  

 

 

     

12. Motivace k dalšímu vzdělávání: 

 

          Vyberte nejvýše 2 možnosti 

 

 Potřeba osobního rozvoje 

 Potřeba profesního rozvoje 

 Zvýšení společenské prestiže 

 Větší finanční ohodnocení 

 Potřeba získat nové znalosti, schopnosti (v souvislosti s neustálými 

změnami) 

 Potřeba kontaktu s kolegyněmi 

Jiné, uveďte: 

  

13. Omezující faktory mého dalšího vzdělávání - označte křížkem zvolenou variantu 

v každém řádku: 

 

 Ano Spíše ano Spíše ne Ne 

Vysoká míra přímé vyučovací povinnosti     

Velké zatížení administrativní činností     

Nedostatek času     

Omezené finanční prostředky     

Špatná dopravní dostupnost na vzdělávací akce     

Nic mě neomezuje, vzdělávám se podle svých potřeb 

Jiné, uveďte: 

 

14. Při nástupu do funkce jsem měla možnost problémy konzultovat, získávat potřebné 

informace, podporu:  

 

        Vyberte jednu možnost 

 

 Uvádějící ředitel 

 Jiný vedoucí pedagogický pracovník, kterého jsem si sama našla 

 Zřizovatel 

 Nikoho jsem neměla 

Jiné, uveďte: 
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15. Jaká forma vzdělávání je pro Vás nejpřijatelnější?  

 

        Vyberte jednu možnost    

                                                                                     

 Samostudium (četba odborné literatury, zákonů, …) 

 Jednodenní semináře 

 Vzdělávací kurzy (dlouhodobější) 

 On – line kurzy 

Jiné, uveďte: 

 

16. Jaké metody vzdělávání by měly být ve vzdělávací nabídce ředitelů v průběhu 

jejich profese - označte křížkem zvolenou variantu v každém řádku: 

 

                                                       Ano Spíše ano Spíše ne ne 

Semináře      

Koučování (kouč - průvodce pomůže Vám 

hledat řešení) 

    

Rotace ředitele (přijetí nové výzvy – řízení 

nové školy, která není tak úspěšná jako ta 

moje)  

    

Mentoring – pomoc uvádějícího ředitele 

(jiného pracovníka) při nástupu do funkce 

    

E-learningové kurzy (vzdělávání pomocí 

mobilních technologií) 

    

Vzájemné praxe na školách     

Jiné, uveďte: 

 

17. Do jaké formy a metody vzdělávání byste se zapojila v rámci svého profesního 

rozvoje (za předpokladu finančního ohodnocení) v určité etapě (po získání určitých 

zkušeností, znalostí ve Vaší profesi) Vy – v roli např. lektora apod., označte 

křížkem zvolenou variantu v každém řádku: 

 

                                                       Ano Spíše ano Spíše ne ne 

Vedení seminářů – Vy jako lektor     

Metodická a poradenská činnost -  poradce     

Koučování - kouč („průvodce“, pomáhá hledat 

klientovi – jinému řediteli, řešení) 

    

Mentoring - uvádějící ředitel     

Vzájemné praxe na školách – moderátor 

setkání (vedení praxí - ukázat svoji školu a její 

fungování) 

    

Jiné, uveďte: 

 

18. Co se Vám ve Vašem vzdělávání osvědčilo, co byste doporučila svým kolegům 

(vzdělávací metoda, osvědčená vzdělávací akce, typ na spolupráci s kolegy, 

předávání poznatků, …). 

 

 


