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ABSTRAKT: 

Závěrečná práce je deskripcí systému řízení v mateřských školách v České republice. 

Poskytuje pohled na řízení hlavně skrze základní manažerské činnosti ředitele, kterými 

jsou plánování, organizování, personalistika, vedení lidí a kontrolování. Výsledky 

výzkumu poskytnou profil ředitele, který má jistou manažerskou odbornost a 

manažerské schopnosti.  

Výzkumná část obsahuje mj. analýzy využívání manažerských funkcí samotnými 

respondenty a přináší zjištění, že manažerské vzdělání ovlivňuje využívání 

manažerských nástrojů v řízení mateřské školy. 

 

 

Klíčová slova: manažerské funkce, kompetence, manažerské vzdělání, řízení mateřské 

školy 



ABSTRACT: 

Final thesis is a description of the management system in nursery schools in the Czech 

Republic. It presents a view of the management mainly through the basic management 

skills of a headmaster, which are planning, organizing, human resources, leadership and 

controlling. The research results provide a profile of a headmaster who has a certain 

managerial expertise and management skills. 

Furthermore, the research part contains analysis of the use of managerial roles by 

respondents and presents findings about the influence that management education has 

on the use of management tools in the management of a nursery school. 

 

 

Keywords: management roles, competence, management education, nursery school 

management 
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ÚVOD 

Školství obecně je přefeminizované a oblast předškolního vzdělávání, si dovolí 

konstatovat autorka, nejvíce. Přesto, když se v této práci bude vyjadřovat o ředitelkách, 

jakožto manažerkách mateřských škol, využije mužský rod. Vedl ji k tomu fakt, že 

odborná literatura používá převážně právě rod mužský.  

Preprimární vzdělávání v České republice stojí ve vzdělávací soustavě na jejím začátku. 

Není a nikdy nebylo povinné a neposkytuje stupeň vzdělávání. Podle základního 

koncepčního školského dokumentu - Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský 

zákon“)
1
 má podporovat komplexní rozvoj dítěte a vytvářet tak základní předpoklady 

pro pokračování ve vzdělávání. Zpravidla se týká dětí ve věku od 3 do 6 let.  

Dle příspěvku na webu Scio, na rozdíl od ČR, je v některých zemích OECD úroveň 

ISCED 0 již povinná. Citace: „Dle údajů uživatelské příručky pro zavádění ISCED 97 

v zemích OECD je možné stanovit, že v některých zemích začíná povinná školní 

docházka na úrovni ISCED 0 a přechod do úrovně ISCED 1 začíná v 6 nebo 7 letech, 

což je poté obdobné jako v České republice.“
2
.  

ISCED dle slovníku cizích slov znamená zkratku „International Classification of 

Education – Mezinárodní standardní klasifikace vzdělávání“
3
.  

OECD dle překladu znamená – „Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj 

(Organisation for Economic Co-operation and Development)“
4
.  

Prioritní funkcí mateřské školy je tedy vzdělávání dle školního vzdělávacího programu 

(dále jen „ŠVP“), který je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro 

mateřské školy (dále jen „RVP PV“). Řízení mateřské školy se tak logicky podřizuje 

cílům vzdělávání. To musí mít na paměti především ředitel, který za naplňování 

základní funkce školy odpovídá v plném rozsahu. S ohledem na právní subjektivitu škol 

                                                 
1
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a [online]. 2012-11-09 

[cit. 2013-02-04]. Dostupné z: http://1url.cz/twih 
2
 Scio - Jak funguje ZŠ - Jak se zahajuje povinná školní docházka u nás a ve světě. In: Www.scio.cz 

[online]. 2013 [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: http://1url.cz/Hwis 
3
 ISCED - ABZ.cz: slovník cizích slov. ABZ.cz [online]. není k dispozici [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: 

http://1url.cz/0wij 
4
 OECD, MŠMT ČR. MŠMT ČR [online]. není k dispozici [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: 

http://1url.cz/wwi4 

 

http://1url.cz/twih
http://1url.cz/Hwis
http://1url.cz/0wij
http://1url.cz/wwi4
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ředitelé nemají na starosti pouze řízení edukace a její organizaci, ale řídí školu i po 

stránce ekonomické a právní.  

Jako lídři školu vedou, jako manažeři školu řídí a jako vykonavatelé v ní učí.  

Tento zjednodušený popis tří rolí ředitele mateřské školy by mohl svádět k úvaze, že 

nejde o práci jednoho člověka. Bohužel ano. Je tak nanejvýš jasné, že když má ředitel 

uspět ve všech rolích, měl by být profesionálem nejen jako pedagog, ale i jako řídící 

pracovník.  

Cílem této práce je: 

Předložit deskripci používaných systémů řízení mateřských škol v České republice. 

Zjistit analýzami výzkumu míru využívání manažerských nástrojů k řízení školy.  

Specifikovat důvody a příčiny proč manažerské nástroje nejsou k řízení školy 

využívány nebo jsou využívány jen omezeně. 

Výzkumem v této práci bude zjištěno, jak významným předpokladem pro práci ředitele 

(manažera) mateřské školy je manažerské vzdělání a jak ovlivňuje využívání základních 

manažerských funkcí. 

Výsledky výzkumu poskytnou manažerský profil ředitele mateřské školy, jak ho 

vytvořili svými odpověďmi sami dotazovaní ředitelé. Ten pak v praxi může sloužit 

ředitelům mateřských škol, jako prostředek  analýzy jejich vlastního profesního profilu 

a následné sebereflexi. Výsledky mohou být rovněž impulsem v rozhodování o doplnění 

manažerského studia.
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Předškolní institucionální výchova 

Předškolní institucionální výchova z historického pohledu 

Rozvoj předškolní institucionální výchovy v českých zemích sahá do přelomu  

18. a 19. století.  

Jak uvádí Prášilová (2006), je v naší zemi společensky zažitá role ředitele podle daného 

scénáře, který obsahoval přesně vymezené pokyny a předpisy. „Ředitel byl vždy spíše 

vykonavatelem a „zabezpečovatelem“ (správcem) rozhodnutí svých nadřízených a ne 

autonomním manažerem s odpovědností za rozvoj školy. Po roce 1989 se, v kontextu 

zásadních změn ve vzdělávací politice českého školství (oblast řízení, financování, 

kurikula, vzdělávací nabídky, atd.), role ředitele školy začala měnit.“
 5

 Předpokladem 

bylo právě uvolnění dosud existujícího centralizovaného systému ve prospěch nižších 

článků, tedy i škol. Společenské změny přinesly ředitelům postavení manažerů, kteří se 

na základu jim svěřených pravomocí mohli kompetentně rozhodovat. 

Dalším historickým mezníkem je datum 1. 1. 2003, kdy proběhla reforma státní správy. 

Většina škol začala být samostatná v oblasti rozhodovávání, týkajícího se zásadních 

oblastí fungování školy. Nově o personálních, organizačních, ekonomických a 

kurikulárních otázkách (pedagogická autonomie vznikla z důvodu požadavku školského 

zákona na tvorbu školních vzdělávacích programů) rozhoduje ředitel školy. 

Předškolní vzdělávání v současnosti 

Běžným členěním předškolních zařízení je na státní (veřejné) a soukromé.  

Školský zákon však tyto pojmy nezná, hovoří o konkrétních zřizovatelích a právních 

formách mateřských škol. 

Mateřské školy v režimu školského zákona tvoří největší skupinu mateřských škol 

v České republice. Tyto školy jsou zapsané ve školském rejstříku (obsahuje rejstřík 

škol a školských zařízení a rejstřík právnických osob) a vedené podle školského zákona.  

Školský zákon je základní dokument vymezující zřizování, organizaci a financování 

mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku. 

                                                 
5
 PRÁŠILOVÁ, M., Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky, s. 11 
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Mateřské školy v ČR mají ze zákona právní subjektivitu a lze je dělit podle právní 

formy na příspěvkové organizace, státní příspěvkové organizace a školské právnické 

osoby
6
. 

Strategické cíle předškolního vzdělávání jsou obsahem tohoto dokumentu: 

„Dlouhodobé záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR“. 

 Dle Výroční zprávy ČŠI za školní rok 2011/2012 inovace v předškolním vzdělávání 

směřovaly k posílení inkluze, k podpoře tvorby školních vzdělávacích programů, 

podpoře dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, výuce cizích jazyků atd. 

Úpravou v roce 2012 byly nově vymezeny některé strategické změny pro předškolní 

oblast. Vládou bude podporováno například budování nových kapacit v návaznosti na 

demografický nárůst dětí, inovování obsahu vzdělávání a opatření ke snížení vysokého 

počtu odkladů školní docházky.
7
 To jsou velmi důležité informace pro práci ředitele – 

manažera. 

Současné legislativní prostředí je proměnné a tak i zákonné normy a předpisy. To 

nikterak neusnadňuje ředitelům mateřských škol každodenní rozhodování a jejich řídící 

práci. Změny zákonů a vyhlášek nejsou vůbec výjimkou a ředitelům nezbývá, než se 

permanentně na změny zaměřovat a sledovat je. Také míra administrativního zatížení 

hraje významnou roli v časové zátěži. Toto zjištění uvádí například průzkum 

společnosti McKinsey  Company.  

„Celkově podle průzkumu společnosti McKinsey  Company …“ „… tráví ředitelé 

přibližně 50% své pracovní doby řízením provozu a administrativou. Zbytek věnují 

komunikaci (20 %), výuce (10 %) a řízení kvality výuky (20 %).“
8
  

                                                 
6
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a [online]. 2012-11-09 

[cit. 2013-02-04]. Dostupné z: http://1url.cz/twih 
7
 Výroční zpráva ČŠI za rok 2011/2012. Česká školní inspekce ČR [online]. 2013 [cit. 2013-04-25]. 

Dostupné z: http://1url.cz/awhe 
8
 Moodle. CŠM [online]. 2010 [cit. 2013-02-24]. Dostupné z: http://1url.cz/swgl, s. 21 

http://1url.cz/twih
http://1url.cz/awhe
http://1url.cz/swgl
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2 Řízení mateřské školy 

Řízení mateřské školy prioritně podléhá základní funkci školy, kterou je vzdělávání. V 

souladu s touto funkcí, školským zákonem a s ním souvisejícími právními předpisy je 

řízení školy možné realizovat. 

Bečvářová popisuje hlavní účelovou funkci mateřské školy z pohledu řízení takto. 

„Hlavní účelovou funkcí mateřské školy je cílevědomě orientovaný, dobře 

organizovaný pedagogický proces, jehož výsledky se co nejvíce přibližují stanoveným 

cílům.“  Konkrétní cíle jsou stanoveny v RVP PV.  

„Ostatní činnosti jsou funkce, které tento proces podporují a jsou vždy hlavnímu účelu 

podřízeny. To platí i pro oblast řízení, která má vytvářet všestranně příznivé 

podmínky.“
9
   

Řízení mateřských škol, zobecněně řečeno, probíhá v pedagogické oblasti, právní 

oblasti, ekonomické oblasti a v oblasti personální, pod taktovkou ředitele – manažera.  

Mateřské školy nefungují separovaně od okolního světa, a tak i k nim proniká 

konkurence a tržní mechanismy. Je tedy nutností, aby i v systému řízení mateřské školy 

byly využívány zásady a způsoby řízení, které byly dříve charakteristické pouze pro 

ziskovou sféru.  

Management se zaměřením na oblast řízení školství se nazývá „školský management“. 

Pedagogický slovník (2003) uvádí pod heslem „školský management“ tento výklad: 

 „obecně je školský management celkový systém řízení školství v zemi, od 

centrálního makrořízení přes střední články až po řízení na lokální úrovni; 

v tomto širším smyslu zahrnuje všechny činnosti a instituce, které vytvářejí nebo 

realizují vzdělávací politiku, 

 v užším smyslu znamená termín školský management řízení školy, tzn. subjekty 

(ředitele, zástupce ředitele aj.), které školu řídí, 

 školský management je obor studia, určený pro vzdělávání ředitelů škol, 

inspektorů, pracovníků školské administrativy aj.“
 10

 

 

 

                                                 
9
 BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení, s.147 

10
 PRÁŠILOVÁ, M., Vybrané kapitoly ze školského managementu pro pedagogické pracovníky, s.10-11 
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Školský management a současné řízení mateřské školy dle Bečvářové: 

 „Současné řízení mateřské školy se neobejde bez pochopení, přijetí a uvedení 

základních východisek školského managementu do praxe.“
11

  

Má- li být řízení mateřské školy efektivní a naplňovat cíle školy, vyžaduje systémový 

přístup. Řízení školy jako organizace, řízení pedagogického procesu a řízení vztahů (již 

zmiňovaného systému), tvoří s vnějším prostředím ucelený systém. Prvky se přirozeně 

ovlivňují a změna v jedné oblasti vyvolá změny v ostatních oblastech a v důsledku i 

změnu celku.  

Systémový přístup výstižně popsala Bečvářová. 

„Řízení školy je ovlivňováno tím,  

kdo ji řídí, jak ji řídí, co (koho) řídí i za jakých podmínek řídí.“
12

 

KDO = V odpovědi na otázku, kdo řídí mateřskou školu, je třeba se zamyslet v širším 

kontextu. Není to jen ředitel sám. Ten je z vnějšku ovlivňován vzdělávací politikou a 

zřizovatelem. Na řízení se ale podílí i jeho zástupce, pedagogové, zaměstnanci školy a 

zprostředkovaně klienti – děti, rodiče, prarodiče. 

JAK = Kvalita řídícího procesu v mateřské škole je dána kvalitou využívání samotných 

manažerských nástrojů a plněním manažerských funkcí (především jde o plánování, 

organizování, personalistiku, vedení lidí a kontrolování). 

CO (koho) = Řízené jsou činnosti vnějších i vnitřních segmentů školy jako organizace, 

zaměstnanci (pedagogové i nepedagogové) a samozřejmě edukace. 

ZA PODMÍNEK = Za konkrétních podmínek materiálních, ekonomických, 

personálních, bezpečnostních a vztahových (zřizovatel, rodiče, děti), které vyžaduje 

oblast vzdělávání. 

 

 

                                                 
11

 BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení, s.49 
12

 BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení, s.39 
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2.1 Články řízení mateřské školy 

Vrcholný management mateřské školy 

Hierarchie řízení mateřské školy je dána vymezením úloh jednotlivých zaměstnanců 

školy. Jediným článkem, který má své kompetence legislativně ukotvené, je ředitel 

školy. Svým jmenováním se stává statutárním orgánem mateřské školy (právnické 

osoby). Jeho práva a povinnosti neurčuje jen školský zákon, ale i řada dalších zákonů, 

vyhlášek a nařízení. Uzavírá smlouvy a dohody i podle zákoníku práce, občanského 

zákoníku a obchodního zákoníku. Ředitel je oprávněn za mateřskou školu jednat i mimo 

ni, to znamená, že i s dalšími subjekty, fyzickými osobami a veřejností. 

Střední management mateřské školy 

Za střední management mateřské školy lze považovat nejen zástupce ředitele, ale i 

vedoucí metodického orgánu, jak uvádí Lhotková, Trojan a Kitzberger. Ti také 

předkládají výsledek výzkumného šetření v rámci projektu Cesta ke kvalitě. Podle toho 

(dle názorů ředitelů škol) patří do středního managementu školy, kromě vedoucích 

metodických sdružení, i zástupce ředitele, vedoucí učitelka mateřské školy, koordinátoři 

(ICT, ŠVP), vedoucí školní jídelny, vedoucí správního úseku, atd.
13

 (v tomto výčtu jsou 

uvedeny pouze označení, týkající se MŠ).   

Zástupce ředitele 

Pokud ředitel jmenuje svého zástupce konkrétně zástupcem statutárního orgánu, může 

ho v době své nepřítomnosti pověřit zastupováním v plném rozsahu práv a povinností. 

Zástupce ředitele mateřské školy nemá své postavení legislativně vymezené, zrovna tak, 

jako ostatní nižší články v řízení školy. Má pouze stanovený nejnižší týdenní rozsah 

přímé pedagogické činnosti podle Přílohy k nařízení vlády č. 75/2005 Sb. (Týdenní 

rozsah přímé pedagogické činnosti).
14

 

Další články v řízení mateřské školy 

V mateřské škole se na řízení podílí i řada dalších zaměstnanců, kteří vytvářením 

podmínek pro naplňování cílů ŠVP naplňují i cíle školy. 

                                                 
13

 LHOTKOVÁ, TROJAN, KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s.76 
14

 MŠMT: Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. [online]. neuvedeno [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: 

http://1url.cz/Nww1 

http://1url.cz/Nww1
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Vedoucí skupin, kterým ředitel svěří konkrétní kompetence, většinou vyplynou 

z organizační struktury mateřské školy, z potřeb školy nebo potřeb ředitele (vedoucí 

školní jídelny, vedoucí správního úseku, atd.). 

Z předchozí věty je zřejmé, že je jen na řediteli, koho a čím pověří a vybaví ho 

příslušnými kompetencemi a odpovědností. Ve výsledku jde v podstatě o delegování, 

protože ani činnost zástupce ředitele, ani dalších nižších článků v řízení školy, není 

legislativně ukotvena a vymezena.  

V závěru zbývá připomenout, že i třídní učitel, je v podstatě manažerem třídy. Tomu 

jsou svěřeny konkrétní kompetence a pravomoci spojené s jeho třídnictvím. 

2.1.1 Ředitel mateřské školy 

Od doby přelomu osmdesátých a devadesátých let 20. století se ve školství mnohé 

změnilo. Jak výstižně uvádí Lhotková, Trojan a Kitzberger, „dramaticky se zvýšila míra 

odpovědnosti ředitele v mnoha oblastech“, což je neúměrné pracovnímu výkonu jedné 

osoby. „ Při komparaci odpovědností (tedy pouze jednoho pojetí kompetence ředitele), 

které měl v roce 1989 a které má v roce 2012, nabýváme dojmu, že hovoříme o zcela 

jiné práci“. Dle šetření PISA 2009, které analyzuje mimo jiné i autonomii škol, „není 

mnoho zemí na světě, které by předaly ředitelům školy tak velikou míru odpovědnosti, 

jako je tomu u nás“.
15

 

Předpoklady pro výkon funkce ředitele mateřské školy: 

Příslušnost, pravomoc a odpovědnost jsou jmenováním ředitele dané, nicméně umění 

řídit a vést školu, v čím dál více náročném konkurenčním prostředí, nikoli. 

Kolik jmenovaných ředitelů přichází do funkce jako hotoví manažeři? Ne každý má 

praxi s řízením, či manažerské vzdělání. Ne každý se orientuje ve spleti zákonů a umí 

školu smysluplně a perspektivně vést.  

Zákon o pedagogických pracovnících stanovuje, že ředitelem mateřské školy může být 

ten, kdo krom splnění předpokladu pro výkon činnosti pedagogického pracovníka splní 

i další předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy. Jedním z předpokladů pro výkon 

činnosti ředitele je získání praxe ve výkonu přímé pedagogické činnosti (pro ředitele 

MŠ je stanovena délka 3 roky). Dále zákon určuje povinnost, nejpozději do dvou let ode 

dne výkonu činnosti, získat „znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro 

                                                 
15

 LHOTKOVÁ, TROJAN, KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s.12 
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ředitele škol“ (zřizovaných ministerstvem, krajem, obcí a svazkem obcí) „v rámci 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“
16

 

Tato povinnost se „nevztahuje na ředitele, který znalosti v oblasti řízení školství získal 

vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním programu školský management, 

nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání, uskutečňovaném vysokou školou, 

zaměřeném na organizaci a řízení ve vzdělávání.“
 17

  

Z výše uvedeného lze usoudit, že ten, kdo splňuje všechny zákonné podmínky a má 

minimální praxi 3 roky, se může stát ředitelem mateřské školy. Na doplnění získání 

znalostí v oblasti řízení školství má od zahájení výkonu činnosti dvouletou lhůtu.  

Je otázkou, zda tento stav uspokojivý. Mateřská škola přeci potřebuje profesionála od 

prvních dnů.  Na jeho manažerském výkonu totiž závisí existence a úspěšnost školy, 

protože jeho výkon úzce koresponduje s výkonem školy. 

Role ředitele mateřské školy 

Ve spojitosti s činností ředitele hovoříme o roli lídra, manažera a vykonavatele. 

Ať již se ředitel při vedení mateřské školy ztotožní více s rolí lídra či manažera, roli 

vykonavatele vykonávat musí, a to v zákonem stanoveném rozsahu. Role vykonavatele 

je specifická pro školskou oblast. 

Rozdíl mezi vedením a řízením v manažerské práci vystihuje příklad z pera. P. 

Druckera, jednoho z nejvýznamnějších autorů v oblasti managementu. 

„Manažer je ten, kdo určuje, jaké žebříky ke zdi přistavit, jak rychle a kdo po nich bude 

šplhat nahoru, v jakém pořadí. Vůdce určuje, o jako zeď budou opřeny.“
18

 

 Lídr: Dělá správné věci. Lídr by neměl říkat, jak věci udělat, ale jak mají 

vypadat a vyvolat touhu a nadšení po realizaci. 

„Chcete-li postavit loď, nesvolávejte lidi, aby se shromáždili ke sbírání dřeva, nedávejte 

jim úkoly a nerozdělujte jim práci, nýbrž je naučte toužit po nezměrné nekonečnosti 

moře.“ Antonie Saint - Exupery 

 Manažer: „Dělá věci správně. „Manažer je člověk, který dosahuje stanovených 

cílů s lidmi a prostřednictvím nich.“
19

 

                                                 
16

 . Zákon o pedagogických pracovnících s odborným výkladem. Třinec: RESK, 2012. ISBN 978-80-

87675-01-4.  
17

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a [online]. 2012-11-09 

[cit. 2013-02-04]. Dostupné z: http://1url.cz/twih 
18

 HOSPODÁŘOVÁ, Ivana. Kreativní management v praxi, s.12 

http://1url.cz/twih
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 Vykonavatel:   

Bezprostředně vytváří produkty a podává přímý výkon – „učí“. Ředitel mateřské školy 

má, na základě „Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, 

přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické 

činnosti pedagogických pracovníků“
20

(dále jen Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.), 

stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti zkrácený s ohledem na počet jím řízených 

tříd (totéž platí pro zástupce ředitele). 

Týdenní rozsah přímé pedagogické činnost ředitele MŠ a zástupce dle přílohy k nařízení vlády č. 
75/2005 Sb. 

Počet tříd, oddělení ve škole 
Týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti 

ředitel zástupce 

1 24  

2 21  

3 až 4 18  

5 až 6 16 20 

7 a více 13 17 

 

Kompetence ředitele mateřské školy 

„Znalost potřebných kompetencí řídícího pracovníka je nesmírně důležitá, neboť právě 

od něho se odvíjí činnost organizace.
21

 

Lhotková, Trojan a Kitzberger objasňují pojem kompetence (podle Plamínka) a 

předkládají jeho členění: 

„Slovo kompetence se používá v manažerské praxi ve dvojím smyslu – jednak jako 

rozsah pravomocí a jednak jako způsobilost k úloze. V obou případech se tento pojem 

vyjadřuje k tomu, zda je konkrétní člověk kompetentní něco udělat.“ 

„Jedná se o následující dvě roviny termínu kompetence: 

1. kompetence od jiného (příslušnost, pravomoc, odpovědnost)“ 

Základní pravomoci a povinnosti ředitelů mateřských (i jiných) škol jsou obsahem 

patnácté části školského zákona, konkrétně § 164 a §165. Syslová ve své publikaci 

uvádí některé konkrétní povinnosti. „Ředitel mateřské školy stanovuje organizaci a 

                                                                                                                                               
19

 LOJDA, Jan. Manažerské dovednosti, s.10 
20

 MŠMT: Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. [online]. neuvedeno [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: 

http://1url.cz/Nww1 

 
21

 LHOTKOVÁ, TROJAN, KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s.29 

http://1url.cz/Nww1
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podmínky provozu školy“ a „odpovídá za použití finančních prostředků ze státního 

rozpočtu v souladu s účelem, na který byly přiděleny“.
22

  

Zákony ředitelům však umožňují, aby disponovali dalšími pravomocemi a 

kompetencemi, které vyplývající nejen ze školského zákona. Jak již bylo zmíněno, 

uzavírají smlouvy či dohody podle zákoníku práce, obchodního zákoníku a občanského 

zákoníku. Ředitel mateřské školy s právní subjektivitou, z pozice zaměstnavatele, 

zaměstnává dokonce i sám sebe, určuje si nástup na dovolenou, vysílá se na pracovní 

cestu, uzavírá sám se sebou kvalifikační dohodu atd. 

2. „kompetence od sebe (způsobilost, schopnost, dovednost)“
23

 

Lojda k termínu kompetence uvádí: 

„Kompetence je schopnost člověka (pracovníka) úspěšně vykonávat v daném čase, 

v požadovaném rozsahu a v požadované kvalitě konkrétní práci nebo činnost.“
24

 

Plně kompetentní je takový ředitel mateřské školy, který je lídrem, manažerem a 

odborníkem (vzhledem k vykonávané funkci) a má osobnostní a sociální předpoklady a 

umí řídit a hodnotit edukační proces. 

 „V životě se setkáváme se situacemi, kdy si pracovníci svých kompetencí nejsou 

vědomi, nebo se naopak domnívají, že je mají, i když jimi nedisponují“.
25

 

2.1.2 Zástupce ředitele mateřské školy 

Vzhledem k rozsahu kompetencí ředitele mateřské školy je více než praktické, aby si 

ředitel jmenoval svého zástupce (zástupce statutárního orgánu), na kterého přenese daný 

rozsah kompetencí, uvádí Syslová
26

. Ten ho pak v době jeho nepřítomnosti bude 

v plném rozsahu zastupovat.  

Zpravidla si ředitel vybírá svého zástupce z řad pedagogů, ale může tomu být i jinak. 

Lhotková v článku o budoucnosti středního managementu školy předkládá výčet 

činnosti středního managementu ve škole. Některé tyto a další činnosti provádí rovněž i 

zástupce ředitele mateřské školy. Jsou jimi například tvorba rozvrhu, evidence pracovní 

doby a plán dovolených na zotavenou, výběr akcí pro děti, výběr učebních pomůcek, 

vedení začínajících učitelů, návrhy odměn a výše pohyblivých složek platu, kontrolní 

                                                 
22

 SYSLOVÁ, Zora,  A KOLEKTIV. Jak úspěšně řídit mateřskou školu, s.41-45 
23

 LHOTKOVÁ, TROJAN, KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s.23 
24

 LOJDA, Jan. Manažerské dovednosti, s.20 
25

 LOJDA, Jan. Manažerské dovednosti, s.18-20 
26

 SYSLOVÁ,Zora, A KOLEKTIV. Jak úspěšně řídit mateřskou školu, s.41 
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činnost, další vzdělávání pedagogických pracovníků a tvorba, úpravy a vyhodnocení 

ŠVP. Lhotková dále poukazuje na skutečnost, že střední management školy nemá 

takové pravomoci, jako obecný střední management. 
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3 Základní manažerské funkce v řízení mateřské školy 

Využívaní manažerských funkcí v řízení mateřské školy má svá specifika.  Manažer 

musí mít permanentně na paměti, že základní funkcí školy je vzdělávání dětí 

předškolního věku. V konkrétním zařízení cíleně sleduje naplňování školního 

vzdělávacího programu, který musí být v souladu s RVP PV.  

Specifický charakter, jak uvádí Bečvářová, vyplývá mj. z povahy práce založené na 

vztazích a vzájemném působení lidí.
27

 

Při výkonu manažerských funkcí je nutné dbát na jejich soulad a poměrnou vyváženost. 

Totéž platí o vyváženosti činností v rámci každé jednotlivé funkce. 

 „Pojmem manažerské funkce se chápou typické činnosti (viz výčet dále), které by 

měl vedoucí pracovník (manažer) účelně a účinně vykonávat k zajištění úspěchu 

své manažerské práce“.
 28

 

Pro účely této práce bude využita jedna z nejrozšířenějších klasifikací manažerských 

funkcí. Na té například založili výklad své klasické učebnice managementu Američané 

Harold Koontz a Heinz Weihrich. 

 „Sekvenční manažerské funkce („senquential managerial functions“) 

 Plánování (“planning“) 

 Organizování („organizing“) 

 Výběr a rozmístění pracovníků, resp. personální zajištění („staffing“) 

 Vedení lidí („leading“) 

 Kontrola („controlling“)“
29

 

Management pracuje dále s termíny paralelní manažerské funkce. Těmi jsou: 

analyzování řešených problémů, rozhodování a implementace. 

 

 

                                                 
27

 BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení, s. 39 
28

 VODÁČEK, VODÁČKOVÁ, Moderní management v teorii a praxi, s.65 
29

 VODÁČEK, VODÁČKOVÁ Moderní management v teorii a praxi, s.67-69 
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Pro názornost možnosti využívání je uvedeno maticové zobrazení manažerských 

funkcí. 

 

Sekvenční funkce 

Paralelní funkce 

Analýza Rozhodování Implementace 

Plánování    
Organizování    

Výběr a rozmístění pracovníků    

Vedení lidí    

Kontrola    

 

Význam mažerských rolí a technik pro řízení mateřské školy  

Jak již bylo zmíněno, podle průzkumu společnosti McKinsey  Company (2010), tráví 

ředitelé přibližně 50% své pracovní doby řízením provozu a administrativou. Když se 

k tomu přičte proměnnost zákonů a vyhlášek, lze jednoduchou rovnicí dojít k závěru, že 

jde o hru o čas. O drahocenný čas, který chybí na komunikaci, výuku a řízení kvality 

výuky (rovněž dle zmíněné studie). Tento čas je nutné někde získat, jelikož i pracovní 

doba ředitele mateřské školy, dle zákoníku práce, má trvat 8 hodin.  

Účinnou možností zefektivnění práce ředitele je ovládání a využívání manažerských 

funkcí. 

3.1 Plánování 

Plánování je cílově orientovaný rozhodovací proces. 

Jeho základní otázky zní: Čeho chceme dosáhnout. Kde jsme teď? 

Jak toho chceme dosáhnout. 

Do kdy toho chceme dosáhnout. 

V jaké kvalitě toho chceme dosáhnout. 

Předpokladem pro efektivní plánování je analýza vnějších i vnitřních podmínek. Ředitel 

by měl sledovat a znát konkrétní údaje a analyzovat je. Z vnějších vlivů je to například 

školská politika, změny v legislativě, demografický vývoj, specifické potřeby rodin a 

předškolních dětí, nároky základní školy a další vlivy. 

Obecně jsou plány stanovovány s ohledem na účel (poslání, cíle, úkoly), čas (časový 

horizont, úseky) a požadovanou úroveň (měřítka, parametry).
30

 

                                                 
30

 VODÁČEK, VODÁČKOVÁ Moderní management v teorii a praxi, s.75 
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V mateřské škole se setkáváme se třemi základními typy plánů: 

 Dlouhodobé plány (strategické) 

 Střednědobé plány (taktické) 

 Krátkodobé plány (operativní). 

Plány s sebou často nesou i změny, na které je školní prostředí citlivé (např. zavádění 

ŠVP). Žádoucí je tyto změny nepodcenit a věnovat náležitou pozornost řízení změny. 

Vytipovat si konkrétní zaměstnance inovátory a počítat s řadou zastánců tradic, 

zhodnotit subjektivní a objektivní podmínky a neopomenout vzít v úvahu fáze změny.  

Strategické plány mateřské školy 

Strategické plány cíleně a v dlouhodobém horizontu vytvářejí soulad mezi vnějšími a 

vnitřními podmínkami, s ohledem na vizi školy. Vycházejí z Dlouhodobého záměru 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky, konkrétně z požadavků na 

vzdělávání, které jsou vymezené platným Rámcovým vzdělávacím programem pro 

předškolní vzdělávání.  

 Vize školy (dlouhodobá představa) – „zobrazuje představy o budoucnosti 

s idejemi (ideální úkol pro lídra) a uznávanými hodnotami, které promítá každá 

MŠ do tvorby školního vzdělávacího programu“
 31

 a dále do mise (konkrétněji 

vymezuje směr) a do všech obecných i konkrétních cílů. Je vhodné se vyvarovat 

příliš obecným formulacím vyšších cílů, protože ty pak ztrácejí svou funkci. 

 Školní vzdělávací program  

Jedná se o kurikulární dokument, který musí být v souladu s RVP. Udává 

strategii vzdělávání v podmínkách konkrétní mateřské školy a je nepřenosný.
32

 

Školní vzdělávací program musí podle RVP PV a podle Školského zákona 

obsahovat informace z těchto okruhů: identifikační údaje, obecnou 

charakteristiku školy, podmínky vzdělávání, organizaci vzdělávání, 

charakteristiku vzdělávacího programu, vzdělávací obsah a evaluační systém. 

Pokud ŠVP neobsahuje některé z uvedených informací, není hodnocen jako 

úplný. 

                                                 
31

 SYSLOVÁ,Zora, A KOLEKTIV. Jak úspěšně řídit mateřskou školu, s.61-63 
32

 SYSLOVÁ,Zora, A KOLEKTIV. Jak úspěšně řídit mateřskou školu, s.217 
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Tvorba ŠVP v mateřské škole má svá specifika. Definování je hůře uchopitelné, 

protože do procesu tvorby vstupuje mnoho faktorů. Krom obecných cílů RVP 

PV je třeba vzít v potaz požadavky zřizovatele, klientů (děti, rodiče, prarodiče), 

veřejnosti, partnerů s nimiž MŠ spolupracuje, atd. Vyhovět všem je nadlidský 

úkol, a pokud ředitel podlehne těmto tlakům, je výsledek (ŠVP) mnohdy snahou 

o jakýsi kompromis. Naštěstí ředitel ŠVP netvoří sám. Na tvorbě tohoto 

zásadního dokumentu školy se podílí pedagogická rada, jako poradní orgán 

ředitele.  

V ŠVP je také nutné zohlednit případnou integraci dětí s postižením či 

znevýhodněním. Vzdělávací program je dále možné doplnit o programy práce 

s dětmi mimořádně nadanými a cíle, záměry a stanovení podmínek pro 

vzdělávání dětí s odkladem povinné školní docházky.
33

 Výroční zpráva ČŠI 

(2011/2012) mj. uvádí, že vláda ČR podpoří „opatření ke snížení vysoké míry 

odkladů povinné školní docházky“
34

 

 Koncepce rozvoje školy 

Při vytváření se doporučuje dodržovat tři základní kroky, které se dokola opakují. 

- analytický (STEP,SWOT analýza) 

- koncepční (vyhodnocení možností cíle, priority, harmonogram, finance, lidské 

zdroje) 

- realizační zakončený kontrolou, evaluací (příprava, řízení změny, implementace)  

Taktické plány v mateřské škole (např.) 

 Třídní vzdělávací programy (platnost často 1 – 2 roky) 

 Plán dalšího vzdělávání (profesního růstu) pedagogických pracovníků 

 Plán adaptace nových pedagogických pracovníků 

 Plán kontrolní a hospitační činnosti 

 Plán pedagogických a kontrolních porad 

 Plán spolupráce s rodiči 

 Plán spolupráce se školskými poradenskými zařízeními 

 Plán spolupráce se základní školou 

                                                 
33

 BEČVÁŘOVÁ, Zuzana. Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy. Praha: Portál, 2010, 171 

s. ISBN 978-807-3672-218. , s.45-46 
34

 Výroční zpráva ČŠI za rok 2011/2012. Česká školní inspekce ČR [online]. 18.1.2012 [cit. 2013-04-25]. 

Dostupné z: http://1url.cz/awhe 

http://1url.cz/awhe
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 Plán spolupráce se zřizovatelem (např. obcí)  

 Plán spolupráce s dalšími partnery 

Operativní plány v mateřské škole (např.) 

 Přípravy na vyučování 

 Úkoly z pedagogické rady a provozních porad 

 Rozvrh přímé pedagogické práce 

 

Personální plánování  

Personálnímu plánování náleží v procesu plánování zvláštní postavení. 

Každý úspěšný ředitel školy si je dobře vědom toho, že lidé jsou nejcennějším 

kapitálem, který škola má. Praxe ukazuje, že škola může být pouze tak dobrá, jak dobří 

jsou lidé, kteří v ní pracují a kteří přicházejí do každodenního kontaktu s nejbližšími 

zákazníky/klienty školy.
35

 

Definice – dle J. Koubka 

Personální plánování (plánování lidských zdrojů, plánování pracovníků) slouží 

k realizaci cílů organizace tím, že předvídá vývoj, stanovuje cíle a realizuje opatření 

směřující k současnému a perspektivnímu zajištění úkolů organizace pracovní silou. 

Konkrétně lze říci, že personální plánování usiluje o to, aby organizace měla nejen 

v současnosti, ale zejména v budoucnosti pracovní síly 

a) v potřebném množství (kvantita); 

b) s potřebnými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi (kvalita); 

c) s žádoucími osobními charakteristikami; 

d) optimálně motivované a s žádoucím poměrem k práci; 

e) flexibilní a připravené na změny; 

f) optimálně rozmístěné do pracovních míst i organizačních celků organizace; 

g) ve správný čas; 

h) s přiměřenými náklady.
 36

 

                                                 
35

 SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy, s.266 
36

 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky, s.93 
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3.2 Organizování 

Organizování je cílevědomá činnost, jejímž cílem je uspořádat prvky systému, jejich 

aktivity, koordinaci a kontrolu tak, aby maximální měrou přispívaly k dosažení 

stanovených cílů systému. 

Výsledkem organizování je organizace s organizační strukturou.
37

 

Využívané typy organizačních struktur v mateřské škole: 

Jednotlivé typy organizace se převážně odvíjejí od velikosti mateřské školy a počtu 

zaměstnanců. 

 Liniová organizace 

Výhodný je pro ředitele přímý kontakt s podřízenými, naopak velkou nevýhodou je 

nezastupitelnost (absence zástupce).  

 Organizace liniově štábní 

Výhodou je zastupitelnost (zástupce) a přímý kontakt s podřízenými. 

 Organizace štábní 

Výhodou je zastupitelnost, nevýhodou odtržení ředitele od reality školy. Využití 

může být například u samostatného právního subjektu, který má pod sebou další 

organizační složky – odloučená pracoviště. 

Organizování v mateřské škole je zajišťováno prostřednictvím vnitřních řídících 

předpisů. 

Jsou jimi řády, směrnice, pokyny, příkazy apod., vydané ředitelem školy, případně 

nadřízeným subjektem subjektům podřízeným. 

Normativní řídící předpisy (platnost není omezena) mateřské školy jsou: 

Řády – určují základní strukturu školy, základní pravidla vnitřního uspořádání a jsou 

závazné pro všechny zaměstnance. Ředitel školy vydává tyto řády - Organizační řád 

(vrcholný řád), Školní řád, Pracovní řád apod.  

ČŠI ve své výroční zprávě (2011/2012) uvádí, že při státní kontrole byly zjištěny 

nedostatky ve školních řádech u 4,8 % navštívených škol. „Nejčastěji bylo 

zaznamenáno pochybení z hlediska zveřejnění a prokazatelného seznámení 

                                                 
37

 ČERNÍKOVÁ,H.  Pojetí managementu. Praha: CŠM PedF UK, 2003, s.31 
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zaměstnanců se školním řádem a informování zákonných zástupců o jeho vydání a 

obsahu (viz § 30 odst. 3 školského zákona).“
38

 

Směrnice – především upřesňují pracovní postupy a činnosti školy v souladu 

s právními předpisy a řády školy. „Vydání některých směrnic je určeno zákonem 

(směrnice pro oběh účetních dokladů, apod.)“
39

  

Další řídící předpisy mateřské školy: 

Pokyny – „Slouží ke konkretizaci činností, které se …“ v mateřské škole „… provádějí, 

případně ke konkretizaci platné vnitřní směrnice.“
40

 Pokud je nevydává ředitel školy 

osobně, měl by určit jejich vydávání okruhem oprávněných osob v organizačním řádu 

školy. Forma a zpracování není zákonem upravena. 

Individuální řídící příkazy – mají souvztažnost ke konkrétním, většinou se 

neopakujícím situacím, které je nutné jednoznačně vyřešit.
41

 

3.3 Personalistika 

Personalistika tvoří tu část řízení organizace, která se zaměřuje na vše, co se týká 

člověka v souvislosti s pracovním poměrem. Ve školství nastal výrazný posun v letech, 

kdy školy získaly právní subjektivitu. 

Protože lidé uvádějí do pohybu ostatní zdroje (materiální, finanční, informační) a 

determinují jejich využívání, představují tak pro organizaci ten nejcennější zdroj, který 

rozhoduje o prosperitě a konkurenceschopnosti organizace.
42

 

Dobrý ředitel si je vědom hodnoty a významu lidí a lidských zdrojů, protože právě lidé 

představují největší bohatství školy. 

Mezi základní řídící práce ředitele v této oblasti patří plánování a výběr pracovníků, 

jejich další rozvoj a hodnocení, odměňování a podmínky práce a zaměstnanecké vztahy. 

Plánování – viz kapitola Plánování – Personální plánování 

                                                 
38

 Výroční zpráva ČŠI za rok 2011/2012. Česká školní inspekce ČR [online]. 18.1.2012 [cit. 2013-04-25]. 

Dostupné z: http://1url.cz/awhe 
39

 BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení, s.72 
40

 BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení, s.73 
41

 BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení, s.71-77 
42

 KOUBEK, J., Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky, s.13-14 
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Výběr a rozmisťování vhodných pracovníků - probíhá na základě analýz o budoucích 

potřebách školy (výrazně ovlivňuje např. počet dětí, porodnost) a vyžaduje neustálý 

přehled o potřebném počtu, kvalifikaci, kvalitě a rozmístění zaměstnanců. Například 

rozmisťování pedagogických pracovníků, v souvislosti s personálním obsazením tříd, je 

každoročním nelehkým úkolem ředitele. 

Další rozvoj a hodnocení – významným úkolem vrcholného manažera mateřské školy 

je vedení zaměstnanců k dalšímu rozvoji. Ředitel mateřské školy nebo přeneseně jeho 

zástupce se stará o vzdělávání a profesionální rozvoj pedagogických pracovníků 

v souladu s ŠVP, cíli školy, potřebami zaměstnance a zákony, které tuto povinnost 

řediteli ukládají (Zákon 262/2006 Sb., Zákon 563/2004 o pedagogických pracovnících, 

Vyhláška 317/2004 Sb., o dalším vzdělávání). Využíváním nových přístupů, forem a 

metod ve vzdělávací práci pedagogů, se zvyšuje úroveň a kredit mateřské školy, která je 

jako školská instituce základem celoživotního vzdělávání.  

Odměňování – Ředitel, nejlépe v kooperaci se zaměstnanci, vydává kritéria pro 

odměňování. Ta by měla být jednoznačně a transparentně nastavena tak, aby každý 

pochopil „co za co“ a „za co nic“. Odměňování (plní zároveň motivační a stimulační 

funkci) není pouze plat nebo mzda, ale v MŠ hraje v odměňování roli i řada 

zaměstnaneckých výhod – možnost úpravy pracovní doby (rozvrhu), využití prostředků 

FKSP atd. 

Zaměstnanecké vztahy – Pozitivní vztahy v mateřské škole velmi významně, do jisté 

míry motivačně, ovlivňují efektivitu práce školy. Vliv na ně má především styl řízení, 

velikost školy, struktura, atd. 
43

 Vztahy zaměstnanců jsou jedním z výrazných 

determinantů klimatu tříd a školy. 

 

 

 

                                                 
43

 SYSLOVÁ,Zora, A KOLEKTIV. Jak úspěšně řídit mateřskou školu, s.56-58 
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3.4 Vedení lidí 

 „Vedení lidí představuje proces sociálního vlivu v kultuře školy, kterým manažeři 

dosahují dobrovolné účasti podřízených na plnění cílů skupiny, nebo organizace.“
44

 

Vedení lidí je obsahově velmi náročnou oblastí řízení. Níže bude uveden jeho výčet  

a využití v řízení mateřské školy. 

Ředitel, který chce úspěšně a efektivně vést ostatní, by měl nejdříve dokázat vést sám 

sebe (selfmanagement = sebeřízení)). 

To předpokládá poznat sám sebe, umět hospodařit s časem a určit si priority 

(timemanagement – řízení času). 

Delegováním může ředitel přenést některé kompetence a získat čas na své povinnosti. 

Do vedení lidí patří i leadership. Dle slovníku cizích slov znamená „styl vedení a 

motivace jednotlivých podřízených, týmů a celých organizací“
 45

. 

To vše by nebylo funkční bez základního prostředku vedení lidí, komunikace. 

A zbývá už jen doplnění o neméně významné segmenty, o řešení konfliktů a 

personální management. 

Delegování  

„Delegování můžeme chápat jako svěření části manažerských funkcí společně 

s odpovědností a pravomocemi, které jsou potřebné pro plnění úkolu …“(Eger) 

S delegováním souvisí existence středního managementu školy. Ředitelé mateřských 

škol na své zaměstnance mohou delegovat pravomoci spojené s odpovědností v různém 

rozsahu - dle jejich potřeb, potřeb školy a reálných možností v mateřské škole. Jak 

uvedla Ferencová, „ředitelé mateřských škol využívají delegování nejčastěji směrem 

k zástupcům nebo vedoucím pracovníkům“
46

. Rovněž ze zjištění její práce vyplývá, že 

ač ředitelé mateřských škol zvládají teorii delegování, mnohem častěji jen úkolují, a to 

z důvodu časové náročnosti procesu delegování. 

Elementární pravidlo delegování - delegováním se nezbavíme odpovědnosti!  

                                                 
44

 SYSLOVÁ,Zora, A KOLEKTIV. Jak úspěšně řídit mateřskou školu, s.46-55 
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 Leadership. In: ABZ slovník cizích slov [online]. neuvedeno [cit. 2013-04-28]. Dostupné z: 
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 Repozitář závěrečných prací: Delegování v řídící práci ředitelů mateřských škol. FERENCOVÁ, 
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Ta vždy zůstane na straně toho, kdo pravomoc, pověření, či odpovědnost přenáší. 

Z tohoto důvodu není dobré podcenit pochopení obsahu zaměstnancem (ověřit si, zda 

rozumí) a zpětnou vazbu.  

Styl vedení 

Ve vedení lidí je důležité, jakým stylem ředitel lidi vede. V mateřské škole obzvlášť 

citlivě zaměstnanci vnímají míru důvěry ředitele vůči jim samým a také roli, která 

vyplyne z plnění cílů. Obecné charakteristiky se povětšinou shodují na třech základních 

stylech.  - Autoritativní (rozhodný, rázný, dogmatický) 

- Demokratický (participativní) – styl podporující spolupodílení se na řízení 

a chodu školy 

 - Liberální („volná uzda“)  

Jednoduchou pomůckou k zjištění a hodnocení stylu vedení se používá manažerská 

mřížka. Skládá se ze dvou dimenzí - na jedné straně je zájem o lidi, na straně druhé 

zájem o úkoly, výkony a cíle organizace. 

Motivace  

Patří mezi hlavní úkoly ředitele mateřské školy. Motivovaný člověk práci vykonává 

s láskou, elánem a nadšením, což je právě pro práci s dětmi a mezi nimi velmi žádoucí a 

pozitivní. Pozitivní motivace napomáhá vytvářet pozitivní klima třídy i školy. Například 

laskavý přístup paní uklízečky přispívá k dobrému klimatu třídy (školy) a přirozeně 

paní učitelku (i ostatní zaměstnance) a děti motivuje k zájmu o udržování pořádku ve 

třídě (mateřské škole). Mateřská škola je velmi citlivé prostředí na jakoukoli změnu. Je 

tedy nanejvýš žádoucí vytvářet stabilní prostředí. Je logické, že motivací, která působí 

dlouhodobě, ze vnitř, lze docílit mnohem více, než stimulací (metoda „cukru a biče“). 

Vedení týmů 

Týmová práce je typická pro školskou oblast. Například při tvorbě ŠVP, nebo při 

realizaci projektů, si tento způsob práce takřka všichni vyzkoušeli. Týmová práce se 

vyznačuje závislostí a provázaností činností jednotlivých členů a výsledek týmu je větší, 

než výsledky jednotlivců  synergický efekt. Specifickým rysem při tvorbě týmů 

v mateřské škole jsou omezené možnosti výběru členů. Typický je příklad, kdy MŠ 

realizuje výtvarnou soutěž a zásadní podmínkou je odbornost člena týmu – učitelka 

s výtvarným zaměřením. Škola často takovými typy pedagogů disponuje, ale ti nemusí 

být současně i organizačními typy. 
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Ředitel, který chce dobře zvládnout vedení svého týmu, se musí soustředit na rozvinutí 

své schopnosti lidi vést. S nadhledem, osobní zralostí, rozhodností a řadou 

komunikačních a organizačních dovedností musí mít především chuť přijmout 

odpovědnost za úspěch, ale i za chyby ostatních.  

Komunikace 

Vybudováním účelné komunikační sítě v mateřské škole je možné dosáhnout i dobrého 

informačního systému, který komunikaci zefektivní.  

Za efektivní a účelné prostředky komunikace v mateřské škole se nepovažují jen 

provozní porady a pedagogická rada, ale také skupinové komunikace. Jedním takovým 

prostředkem je tzv. briefing (informativní schůzka
47

) týmu zaměstnanců. Malá skupina 

se častěji sejde a tak je zajištěn pravidelný a včasný přísun informací, prostřednictvím 

nichž si jednotlivci uvědomují společné cíle a utvrzují se ve svých rolích. 

Ředitel zvýší účinnost v komunikaci, když bude na ni připraven, bude ji činit 

srozumitelnou a umět ji řídit. Komunikace je v procesu vedení mateřské školy nezbytná 

pro vyslovení vizí, záměrů, sdílení, v procesu tvorby plánů, hodnocení, evaluaci atd. 

Personální řízení 

„Ze všech rozhodnutí, které vedoucí pracovník přijímá, nejsou žádná tak důležitá, jako 

rozhodnutí o lidech, protože ta určují výkonnostní schopnost organizace. Měl by proto 

dbát na to, aby je přijímal správně.“    Peter F. Drucker 

Když ředitel školy, na základě analýz a pečlivého výběru, zaměstnance přijme, nesmí 

zapomenout, že ho v souvislosti s tímto krokem čeká mnoho další práce.  

V případě pedagogického pracovníka je tomu tak doslovně. Po adaptaci, která je u 

absolventů škol ze zákona povinná, pokračuje podle programu uvádění začínajícího 

učitele (vnitřní předpis MŠ). Proces vedení a rozvoje pedagogů je však nikdy nekončící. 

To dokládá mj. zákonná povinnost vzdělávání a profesionálního rozvoje pedagogických 

pracovníků.  
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3.5 Kontrolování 

Ředitel mateřské školy je odpovědný za činnost školy a rovněž za její výsledky, 

zejména v oblasti vzdělávání. Jeho „povinnost kontrolovat vyplývá ze zákoníku práce i 

dalších školských zákonů.“
48

 

„Funkcí kontroly je porovnání skutečných výsledků kontrolované činnosti 

s naplánovaným cílem a očekávanými záměry a navrhnutí opravných opatření, aby se 

obnovila rovnováha mezi realitou a stanoveným plánem, cílem.“
49

 

Každá mateřská škola je jinak velká, má jinou organizaci a jiný počet zaměstnanců, s 

jinou délkou praxe a různých pracovních výsledků. Proto je výhodné, aby si ředitel 

stanovil kontrolní systém se zaměřením „na všechny cílové oblasti činnosti školy, 

kterými jsou podmínky, průběh a kvalita vzdělávání …“
50

. 

V souvislosti se vzdělávacím procesem v mateřské škole se používá evaluace namísto 

hodnocení.  Evaluace je na rozdíl od běžného hodnocení chápána jako hodnocení řízené 

podle předem určených pravidel. Hlavními rysy jsou systematičnost, dlouhodobost a 

jasně definovaný cíl. 

Jedním z důležitých (nikoli jediným) nástrojů hodnocení procesu vzdělávání je 

hospitační činnost. Touto činností bývá často pověřován zástupce ředitele. V dnešní 

době nemá hospitační činnost striktně kontrolní povahu jako dříve, ale jde směrem 

pomoci pedagogům. Je diagnostickým prostředkem dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků, součástí personální práce, nástrojem sebereflexe a seberozvoje učitele.
51

 

V mateřské škole jsou prováděny kontroly i externími subjekty. Například ČŠI, která 

provádí externí hodnocení školy v souladu se školským zákonem. Také zřizovatel 

provádí nespočet kontrolních šetření. U mateřských zřízených obcí nebo svazkem obcí 

provádí mj. kontrolu v souladu se školským zákonem, zákonem č. 218/2000 Sb., o 

rozpočtových pravidlech a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů.  
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4 Manažerské vzdělání ředitele mateřské školy 

 

Kvalita školy úzce souvisí s kvalitou jejího řízení, tedy s kvalitou vrcholného manažera 

školy. K tomu, aby byl ředitel jako manažer úspěšný a škola dosahovala hodnocení 

požadovaného stavu nebo dokonce příkladu dobré praxe, je nezbytné, aby měl příslušné 

znalosti a dovednosti v oblasti řízení školy.  

Výroční zpráva ČŠI (2011/2012) o řízení mateřské školy uvádí, že „zavedení povinného 

vzdělávání v manažerských dovednostech napomohlo zvládnout obtížné úkoly spojené 

s právní subjektivitou školy, s tvorbou a implementací školních vzdělávacích programů 

i se změnami v legislativě“
52

. 

Ač tato zpráva dále uvádí, že podíl škol s problémy v řízení (9,6 %) se meziročně 

snižuje, z kritérií hodnocení je možno usoudit, že kritérium „Řízení školy“ vykazuje 

značné rozdíly mezi jednotlivými mateřskými školami v zajištění chodu školy. 

Tato analýza v podstatě poukazuje na možnou nedostatečnost manažerské práce ředitelů 

mateřských škol.  

Vyvstává tak otázka, zda zavedení povinného vzdělávání ředitelů v manažerských 

dovednostech, takzvané Funkční studium, je dostatečným předpokladem pro výkon 

vrcholného manažera školy, zvláště když je možné si ho doplnit do dvou let ode dne, 

kdy ředitel školy začal vykonávat svou činnost.  

Zde tkví, dle názoru autora, podstatná část problému otázky manažerského vzdělání.  

Jako řešení se nabízí povinnost absolvovat Funkční studium před zahájením činnosti 

ředitele a následně, ve stanovené lhůtě, uzákonit povinnost absolvovat manažerské 

vzdělání (vysokoškolský stupeň studia).  

Alternativou v podmínce by mohla být dobrovolnost manažerského vzdělání. 

Dobrovolně absolvované manažerské vzdělání by tak mohlo být předpokladem pro 

vyšší finanční ohodnocení a poskytovat výhodnější pozici mezi uchazeči na místo 

ředitele mateřské školy v konkurzním řízení. 
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V současnosti vzdělávací instituce nabízejí několik typů vzdělávacích programů 

k získání vzdělání pro vedoucí pracovníky ve školství.  

Jako příklad je předložena nabídka konkrétní vzdělávací instituce. 

Centrum Školského managementu, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

nabízí tyto možnosti studia: 

 „Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky“ 

Jeho úspěšné absolvování je současně zákonným předpokladem pro výkon 

funkce ředitele školy (nejen mateřské). 

„Studium je zaměřeno na získání znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a 

školských zařízení.“ 

 „Studium školského managementu“ (bakalářské studium) 

„Hlavní struktura bakalářského studia 

- Vedení lidí 

- Teorie a praxe školského managementu 

- Právo 

- Ekonomika 

- Řízení pedagogického procesu 

- Řízení v praxi (dříve Manažerská praxe) 

- Bakalářská práce“ 

 Studium školského managementu“ (magisterské studium) 

„Hlavní struktura magisterského studia 

- Management v současném vzdělávání 

- Řízení vzdělávání ve znalostní společnosti 

- Právní a ekonomické aspekty vzdělávání 

- Personální řízení 

- Aktuální otázky managementu vzdělávání 

- Magisterská (rigorózní) práce“
 53
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VÝZKUMNÁ ČÁST  

Empirická část navazuje na část teoretickou, která popisuje řízení mateřské školy, 

základní manažerské funkce a manažerské techniky využívané v práci jejich ředitelů.  

5 Charakteristika výzkumné části 

5.1 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumného šetření bylo získání relevantních dat o současných ředitelích 

mateřských škol ČR a řízení mateřské školy. Analýzy dat poskytnou  manažerský profil 

současného ředitele mateřské školy, který má určitou erudovanost a v určitém rozsahu 

ve své řídící práci využívá manažerské nástroje. Rozborem získaných dat o řídící práci 

ředitelů bude zjištěno, zdali a v jaké míře či rozsahu, ředitelé využívají ke své řídící 

práci manažerských nástrojů. Vyhodnocením dat budou specifikovány konkrétní 

důvody a příčiny proč manažerské nástroje nejsou využívány nebo jsou využívány jen 

omezeně. Na základě analýz budou potvrzeny nebo vyvráceny hypotézy, zda konkrétně 

manažerské vzdělání ovlivňuje využívání manažerských nástrojů a jakou motivaci mají 

ředitelé mateřských škol pro doplnění manažerského vzdělání 

Dílčí cíle výzkumného šetření jsou uvedeny v kapitole „Výsledky výzkumného šetření“. 

5.2 Hypotézy výzkumu 

 Manažerské vzdělání ředitele mateřské školy ovlivňuje využívání manažerských 

nástrojů v jejím řízení. 

 Potřeba doplnění manažerského vzdělání souvisí s konkurenceschopností. 

5.3 Charakteristika výzkumného vzorku a jeho analýza 

K získání dat základního souboru – ředitelé mateřských škol ČR o 3 a více třídách 

sloužila databáze ÚIV (Statistika školství – Rejstřík škol a školských zařízení – 

Předškolní vzdělávání (školy). Metodou náhodného výběru byl získán výběrový soubor 

v počtu 350 respondentů, z nichž 236 (67,42 %) dotazník odeslalo ke zpracování. 

Omezení na mateřské školy o 3 a více bylo voleno z důvodu vyšší homogenity 

zkoumaného vzorku.  
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Charakteristika výzkumného vzorku: 

A. Složení mateřských škol (dle zřizovatele) řízených řediteli, kteří odevzdali 

vyplněný dotazník. 

B. Údaje o mateřských školách řízených řediteli, kteří odevzdali vyplněný dotazník. 

C. Údaje o ředitelích mateřských škol, kteří odevzdali vyplněný dotazník. 

Charakteristika v následujícím členění je předkládána z důvodu lepší orientace 

v následných analýzách. Informace o základních údajích jsou vyhodnocená relevantní 

data získaná dotazníkovým šetřením. Konkrétně to jsou: 

- Informace o zřizovatelích mateřských škol, které respondenti řídí. 

- Vnitřní i vnější parametry mateřských škol – počet škol v obci, ve které 

školy sídlí, počet tříd a existence středního managementu v mateřské škole 

řízené respondentem 

- Informace o ředitelích mateřských škol osobního charakteru, jako je pohlaví, 

věk, délka praxe, nejvyšší dosažené vzdělání, počet zaměstnanců dosahující 

obdobnou úroveň vzdělání a jako doplňující informace je uveden počet 

absolvovaných konkurzních řízení. 

A. Složení mateřských škol (dle zřizovatele): 

B. Barevné rozlišení – maximální hodnoty 
C. Barevné rozlišení - minimální hodnoty 

 

Tabulka 1 Mateřské školy – zřizovatel – právní forma 

Zřizovatel Právní forma Počet z Počet Součet z Procenta 

Církev Školská právnická osoba 1 0,42% 

Obec Příspěvková organizace 235 99,58% 

Celkový součet  236 100,00% 

 

 

Analýza – mateřské školy – zřizovatel – právní forma 

Ze zjištěných dat vyplývá, že 99,58 % mateřských škol, řízených řediteli, kteří 

odevzdali vyplněný dotazník, jsou příspěvkové organizace zřízené obcí. Pouze 0,42 %, 

tj. 1 mateřská škola, je školská právnická osoba zřízená církví.  

Co přispělo k tak nerovnoměrnému výsledu? Jedním z důvodů může být dominantní 

postavení mateřských škol zřízených obcí, oproti mateřským školám zřízených 

registrovanými církvemi. Tuto skutečnost v číslech prezentuje MŠMT ve statistické 
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ročence školství z let 2012/2013.
54

 Není rovněž vyloučené, že k nepoměru mohlo 

přispět omezení výzkumného vzorku na mateřské školy o 3 a více třídách, které bylo 

voleno z důvodu vyšší homogenity. 

 

D. Údaje o mateřských školách: 

Tabulka 2 Počet mateřských škol v obci 

Počet mateřských škol v obci Součet z Počet Součet z Procenta 

1 103 43,64% 

2 - 10 55 23,31% 

11 - 20 23 9,75% 

21 a více 55 23,31% 

Celkový součet 236 100,00% 

Zajímavým zjištěním je, že 43,64 % mateřských škol je v obci, kde žádná jiná mateřská 

škola není. Lze se tak domnívat, že zde není ani předpoklad konkurence jiných státních 

mateřských škol. U 56,36 % mateřských škol je možné vnímat konkurenci v podobě 

další mateřské školy v obci. Zjištění této analýzy ukazují na poměrnou konkurenční 

vyváženost posuzované skupiny mateřských škol. 

Tabulka 3 Počet řízených tříd 

Počet Vámi řízených tříd Součet z Počet Součet z Procenta 

3 108 45,76% 

4 58 24,58% 

5 - 6 42 17,80% 

7 a více 28 11,86% 

Celkový součet 236 100,00% 

Jako u otázky č. 2 byl zjištěn velký procentuální rozdíl mezi mateřskými školami. Počet 

mateřských škol o třech třídách, oproti větším, je bezmála poloviční. 

Tabulka 4 Střední management 

Existence středního managementu 
řízené/řízených škole/školách (např. zástupce 
ředitele) 

Součet z Počet Součet z Procenta 

0 osob 102 43,22% 

1 - 2 osoby 112 47,46% 

3 - 4 osob 19 8,05% 

5 a více osob 3 1,27% 

Celkový součet 236 100,00% 
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Ve 43,22 % zkoumaných školách nemá ředitel vůbec zástupce. Je to běžný trend, nebo 

odraz zákonem stanoveného rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele, , 

který je možno zkracovat s ohledem na počet jím řízených tříd (od 5 tříd) – viz „Role 

ředitele mateřské školy“. Úvahu není možné tímto výzkumem prokázat. 

Analýza – údaje o mateřských školách 

Z dílčích analýz vyplývá, že největší procentuální zastoupení sledované skupiny škol 

tvoří trojtřídní mateřské školy. Z toho vyplývá, že jsou to školy, které nemají v obci 

konkurenci (v podobě další státní mateřské školy) a s největší pravděpodobností ani 

jejich ředitelé svého zástupce (absence středního managementu školy). 

E. Údaje o ředitelích mateřských škol: 

Tabulka 5 Pohlaví 

Jste muž / žena? Součet z Počet Součet z Procenta 

žena 236 100,00% 

Celkový součet 236 100,00% 

Ze zjištění vyplývá, že všichni ředitelé mateřských škol, kteří se účastnili výzkumu, jsou 

ženy. Pravděpodobně je to odraz reálného stavu zaměstnanců mateřských škol, kterými 

jsou převážně ženy.  

Tabulka 6 Věková kategorie 

Vaše věková kategorie Součet z Počet Součet z Procenta 

20 - 30 let 7 2,97% 

31 - 40 let 26 11,02% 

41 - 50 let 98 41,53% 

51 a více let 105 44,49% 

Celkový součet 236 100,00% 

Nejsilnější věkovou kategorii zkoumaného vzorku ředitelů mateřských škol tvoří 

ředitelé ve věku 51 a více let, a to těsně za skupinou předchozí, ve věku 41 – 50 let. 

Celkově lze analýzou říci, že ve sledované skupině výrazně převažují (86,02 %) ředitelé 

ve věku 41 let a více. 

Tabulka 7 Délka praxe 

Délka Vaší praxe na řídící pozici Součet z Počet Součet z Procenta 

Do 5 let 67 28,39% 

6 - 10 let 50 21,19% 

11 - 20 let 45 19,07% 

21 a více let 74 31,36% 

Celkový součet 236 100,00% 
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Hledisko délky praxe je ve výsledku poměrně vyrovnanější. Ne výrazně, ale nejvyšší 

hodnoty, dosáhla skupina ředitelů s délkou praxe 21 a více let. Lze tedy konstatovat, že 

z pohledu praxe nejsou výrazné rozdíly v zjištěních, dle tohoto parametru. 

V odpovědích na hlavní otázky výzkumu se tak může promítnout i délka praxe a 

zkušenosti s řízením školy ve vyváženém poměru.  

Tabulka 8 Dosažené vzdělání 

Vaše nejvyšší dosažené vzdělání Součet z Počet Součet 
zzz%Procenta (SO) Střední odborné 100 42,37% 

(VŠ) Vysokoškolské 83 35,17% 

(VŠ M) Vysokoškolské – st. obor školský management a management 21 8,90% 

(VŠ CŠM) Vysokoškolské - st. obor školský management -absolvent 
Centra školského managementu PedF UK v Praze 

32 13,56% 

Celkový součet 236 100,00% 

Výsledky zjištění ukazují na vysoké procento ředitelů se středoškolským vzděláním. Z 

porovnání výsledků nejvyššího dosaženého vzdělání vyplývá, že tato skupina ředitelů se 

středoškolským vzděláním ale netvoří ani polovinu z celkového počtu. Ve výsledku 

tedy převažují vysokoškolsky vzdělaní ředitelé, z toho manažersky 22,46 %. 

Graf 1 Nejvyšší dosažené vzdělání 

 

Tento výsledek lze označit jako velmi pozitivní, neboť Zákon č. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, neukládá, jako předpoklad 

pro výkon činnosti ředitele mateřské školy, dosažení vysokoškolského stupně vzdělání 

(dostačující je střední vzdělání s maturitní zkouškou, získanou ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávání, konkrétně v oboru vzdělávání zaměřeném na přípravu 

učitelů mateřské školy).
 55

 Z grafu je rovněž patrné, že z celkového počtu 
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vysokoškolsky vzdělaných ředitelů (57,63 %) má 22,46 % ředitelů manažerské vzdělání 

v oboru management nebo školský management. 

 

Tabulka 9 Počet pedagogických zaměstnanců dosahující obdobnou úroveň vzdělání 

Počet zaměstnanců - úroveň vzdělání Součet z Počet Součet z Procenta 

0 41 17,37% 

1 - 2 51 21,61% 

3 - 4 39 16,53% 

5 a více 105 44,49% 

Celkový součet 236 100,00% 

 

Z tabulky je zřejmé, že 82,63 % ředitelů má své kolegy s obdobnou úrovní vzdělání. 

Pouhých 17,37 % ředitelů nemá mezi kolegy nikoho s obdobnou úrovní vzdělání. 

Tabulka 10 Počet Vámi absolvovaných konkurzních řízení 

Počet Vámi absolvovaných konkurzních řízení Součet z Počet Součet z Procenta 

0 13 5,51% 

1 - 2 185 78,39% 

3 - 4 33 13,98% 

5 a více 5 2,12% 

Celkový součet 236 100,00% 

 

Konkurzní řízení, až na výjimky, je nezbytným formálním předpokladem pro následné 

jmenování ředitele. Výsledky jednoznačně ukazují na skutečnost, že všichni ředitelé, 

účastnící se tohoto výzkumu, minimálně jedním konkurzním řízením prošli. 16,1 % 

ředitelů dokonce více, jak třikrát. 

Analýza – údaje o ředitelích mateřských škol 

Typickým představitelem zkoumané skupiny ředitelů mateřských škol je žena (toto 

zjištění je 100%), z 86,02 % ve věku41 let a více. Z vyhodnocení doplňkové otázky o 

počtu absolvovaných konkurzů je zřejmé, že všichni ředitelé výzkumného šetření prošli 

minimálně jedním konkurzním řízením. Dále lze předpokládat, že se v odpovědích na 

hlavní otázky výzkumu odrazí různá míra zkušeností s řízením mateřské školy, čemuž 

nasvědčují poměrně vyrovnané výsledné hodnoty o délce praxe. K překvapivému 

výsledku, v pozitivním slova smyslu, se došlo dílčí analýzou nejvyššího dosaženého 

vzdělání. Nadpoloviční většina (57,63 %) ředitelů je vysokoškolsky vzdělaná a z toho 

22,46 % studiem se zaměřením na školský management. Zajímavostí je, že 13,56 % 
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z 22, 46 % tvoří absolventi CŠM PedF UK v Praze. Vzdělání může hrát roli i 

v následujícím údaji. Hrozbou pro 82,63 % ředitelů je možná konkurence v podobě 

kolegů na pracovišti s obdobnou úrovní vzdělání. 

5.4 Metody výzkumu a jejich popis 

Výzkumným nástrojem šetření byl webový dotazník. Ten byl zvolen s ohledem na 

počítačovou gramotnost ředitelů mateřských škol a dobrou znalost práce s webovými 

dotazníky (např. v rámci sběru dat, vyplňování výkazů o škole apod.). Příjemným 

zjištěním byl upřímný zájem respondentů o toto téma. Poměrně často vyjadřovali své 

názory a v některých případech měli zájem i o další spolupráci. 

Elektronický formulář - dotazník ve funkci Google Docs usnadňoval i samotnou práci 

se sebranými daty. Odpovědi se automaticky ukládaly do tabulky v Google Docs, která 

plní funkci databáze. Výhodou byl také operativní online přístup prohlížení a 

následného uložení sebraných dat ve formátu Excel na disk, v němž byla všechna data 

následně zpracována prostřednictvím funkce „kontingenční tabulky“.  

Úkolem respondentů při vyplňování dotazníku bylo postupovat dle konkrétních 

informací, přičemž průběžně byla zdůrazňována potřeba objektivnost při vyplňování. 

Dotazník byl anonymní, s dobrovolnou možností uvedení emailové adresy do databáze 

respondentů, požadujících zpětnou vazbu v podobě výstupů z výzkumného šetření, 

které jim po uzavření výzkumu budou poskytnuty.  

Sběr dat 

Počátkem ledna 2013 bylo odesláno na emailové adresy respondentů 350 dotazníků, 

z nichž se během týdne vrátilo 236 vyplněných, což je 67,42 %. 

Tabulka 11 Dotazníkové šetření - návratnost 

Charakteristika 
Počet 

rozeslaných 
dotazníků 

Počet vrácených 
dotazníků Návratnost 

Zastoupení 

ženy muži 

Ředitelé MŠ o 3 a více třídách 350 236 67,42 % 236 0 

 

Závěr: Vzhledem k přijatelnému počtu vrácených vyplněných dotazníků bylo možné 

stanovený výzkum uskutečnit. 
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Pilotážní výzkum a předvýzkum 

Pilotážní výzkum byl proveden zmapováním mateřských škol v městě Most, kde jsou 4 

školy, přičemž jedna z mateřských škol má pod svým vedením 15 odloučených 

pracovišť. Byly zjišťovány názory ředitelů na řízení mateřské školy, manažerské 

vzdělání, úroveň jejich manažerské práce a informací o řízení školy, které přispěly k 

přesvědčení o smyslu výzkumu. Ukázalo se, že ředitelé mateřských škol jsou 

homogenní skupinou, na které bude možné zamýšlený výzkum provést. 

Předvýzkum byl proveden na souboru složeném z ředitelů MŠ města Most a kolegyň 

(ředitelek) studia CŠM PedF UK v Praze. 

Po vyhodnocení předvýzkumu a následných konzultacích byly některé otázky 

stylisticky upraveny a zcela přeformulována odpověď na otázku „Osobnost 

ředitele/ředitelky. 

Z nabízených odpovědí: autoritativní, demokratický, liberální převážná většina 

respondentů odpověděla „autoritativní“. Proto byla použita formulace odpovědí opisem. 

Opravená formulace odpovědí: 

- Jsem výrazná, všemi uznávaná a respektovaná osobnost. 

- Jsem výrazná, většinou zaměstnanců uznávaná a respektovaná osobnost. Názory 

kolegů/kolegyň jsou pro mě inspirací. 

- Cítím se být spíše jedním z pedagogů, spoléhám na pomoc kolegů/kolegyň. 

Svou funkci neberu tak vážně. 

 

Dotazník pro ředitele mateřských škol 

Cílem dotazníku bylo zjištění míry využívání (nebo příčin a důvodů nevyužívání) 

manažerských nástrojů k řízení mateřské školy, získání profilu současného ředitele 

mateřské školy a informací o řízení školy.  

Dotazník byl rozdělen na 2 části.  

Část 1 - statistické údaje:  

Obsahoval 10 uzavřených otázek. 

Jednu o složení mateřských škol řízených řediteli, kteří odevzdali vyplněný dotazník. 
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Tři otázky o škole řízené respondentem – počet mateřských škol v obci, počet řízených 

tříd, existence středního managementu na řízené škole. 

A zbývajících 6 otázek je o respondentovi – věková kategorie, zastoupení pohlaví, délka 

praxe na řídící pozici, nejvyšší dosažené vzdělání (z toho manažerské), počet 

zaměstnanců dosahující obdobnou úroveň vzdělání, počet absolvovaných konkurzních 

řízení (doplňková otázka). 

Část 2 – hlavní otázky výzkumu  

Obsahuje 14 otázek. Z toho 6 uzavřených, 4 polouzavřené a 4 škálované. 

Zaměření otázek hlavní části: 

Na osobnost ředitelky, znalost odborných pojmů z oblasti řízení, na týmovou práci ve 

škole, využívání manažerských nástrojů, na potřebu doplnění manažerského vzdělání 

(pokud respondent nemá), potřebu znalosti teorie školského managementu pro práci 

ředitele mateřské školy.  

Doplňující otázka zjišťovala povědomí respondentů o existenci katedry, která má za cíl 

vzdělávat profesionální řídící pracovníky ve školství. 

Úplné znění dotazníku je v seznamu příloh jako Příloha č. 1. 

6 Analýza výsledků výzkumného šetření 

Statistické údaje:  

Analýza statistických údajů, v členění na údaje o složení mateřských škol, o mateřských 

školách a ředitelích mateřských škol, byla provedena v charakteristice výzkumného 

vzorku. 

A.  Znalost teorie z oblasti  řízení školy  

Dílčí cíl výzkumného šetření: 

1) Zjistit úroveň teoretických znalostí odborných pojmů z oblasti řízení školy. 

Tabulka 12 Školský management  

Školský management je podle mě Součet z Počet Součet z Procenta 

Je řídící proces, zajišťující dosažení stanovených 
cílů 222 94,07% 

Školský management je módní záležitost, 
manažerské vzdělání k výkonu své funkce 
nepotřebuji 14 5,93% 

Nevím. 0 0,00% 

Celkový součet 236 100,00% 
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Cílem otázky bylo ověření znalosti pojmu „školský management“. 

Výsledek zkoumání jednoznačně ukazuje na dobrou znalost pojmu. Ovlivňujícím 

aspektem ve volbě správné odpovědi mohla být formulace „Školský management je 

módní záležitost, manažerské vzdělání k výkonu své funkce nepotřebuji“. Respondenti 

přes to, že byli vyzváni k volbě správného výroku, mohli v odpovědi vyjádřit svůj 

osobní postoj ke školskému managementu. Toto podezření, s ohledem na dotazníkovou 

formu šetření, však nelze potvrdit, ani vyvrátit.  

Tabulka 13Tým 

Tým Součet z Počet Součet z Procenta 

V týmu jsou činnosti vzájemně provázané a 
každý z členů má svou roli. Odpovědnost za 
výsledky nese celý tým. 226 95,76% 

V týmu jsou činnosti vzájemně provázané a 
každý z členů má svou roli. Odpovědnost za 
výsledky nesou jednotlivci. 8 3,39% 

Nevím 2 0,85% 

Celkový součet 236 100,00% 

Cílem otázky bylo ověření znalosti pojmu „tým“. 

Opět se analýzou prokázala znalost pojmu, a to v 95,76 %. Oproti ostatním otázkám, 

sledujícím odbornou znalost pojmů z oblasti řízení školy, se objevila i dvakrát odpověď 

„nevím“. Tato hodnota (0,85 % z celkových 100 %) je minimální a podstatně neovlivní 

celkovou analýzu znalosti teorie řízení. 

Tabulka 14 Delegování 

Delegování Součet z Počet Součet z Procenta 

Delegování znamená zadání úkolu podřízenému 
zaměstnanci a určení, jak má postupovat a 
dosáhnout výsledku. 214 90,67% 

Delegování znamená zadání úkolu zaměstnanci 
s odpovídajícími pravomocemi a odpovědností 
a určení, jakého výsledku má dosáhnout, 
přičemž postup realizace není zadán. 22 9,33% 

Nevím 0 0,00% 

Celkový součet 236 100,00% 

Analýza výsledků otázky delegování dopadla nejhůře ze všech čtyř otázek, sledujících 

odborné znalosti související s řízením školy. Jaký toto zjištění může mít důvod? 

Považují ředitelé úkolování za delegování? Nebo sehrála roli ve výsledku neznalost 

pojmu kompetence? V obou uvedených případech se jedná pouze o domněnky, které 

zjištěním z tohoto výzkumu nelze potvrdit. 
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Tabulka 15 Kultura školy 

Kultura školy Součet z Počet Součet z Procenta 

Kultura školy vyjadřuje hodnoty, ideje a 
přesvědčení, které zaměstnanci společně 
vyznávají. Její proměny významně ovlivňují 
efektivitu školy. 234 99,15% 

Kultura školy vyjadřuje hodnoty, ideje a 
přesvědčení, které zaměstnanci společně 
vyznávají. Její proměny neovlivňují efektivitu 
školy. 2 0,85% 

Nevím 0 0,00% 

Celkový součet 236 100,00% 

Otázka kultura školy je jednoznačně nejlépe zodpovězenou otázkou s pouhými dvěma 

nesprávnými odpověďmi. Výsledek analýzy ukazuje na vysokou znalost pojmu. 

Analýza znalosti teorie z oblasti řízení školy: 

Výzkumné šetření potvrdilo vysokou míru teoretické znalosti odborných výrazů 

z oblasti řízení školy. Ředitelé ve všech čtyřech otázkách prokázali znalost více, než 90 

%, což potvrzuje jednoznačnost výsledku uvedeného v první větě. Rovněž se lze 

domnívat, že tato hodnota odpovídá správnému chápání pojetí a cíle kultury školy 

(99,15 %), týmové práce (95,76 %), delegování (90,67 %) a školského managementu 

(94,07 %). Znalost základních pojmů bylo možné očekávat, protože předpokladem pro 

výkon činnosti ředitele školy je znalost v oblasti řízení školství (dle zákona č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
56

). Zákon však 

umožňuje prodlevu v získání předepsaného vzdělání. To ředitel musí získat nejpozději 

do dvou let ode dne zahájení výkonu činnosti ředitele školy. Do té doby nemusí mít 

znalosti z oblasti řízení školství. Tento fakt by mohl vysvětlit neznalost zkoumaných 

pojmů v tak malém rozsahu. 

 

B. Profil  manažera –  ředitele mateřské školy  

Dílčí cíl výzkumného šetření: 

2) Zjistit, jak ředitel mateřské školy přistupuje ke své řídící práci – jaký je 

osobnostní typ, zda podporuje týmovou práci v mateřské škole a jak 

                                                 
56

 Zákon o pedagogických pracovnících s odborným výkladem: Nařízení vlády č.75/2005 Sb., Vyhláška č. 

263/2006 Sb. Třinec: RESK, 2012. ISBN 978-80-87675-01-4. 
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charakterizuje svou řídící práci z úhlu pohledu aktivního přístupu k manažerské 

práci. 

Tabulka 16 Osobnost ředitele/ředitelky 

Osobnost ředitele/ředitelky Celkový součet 

Cítím se být spíše jedním z pedagogů, spoléhám na pomoc kolegů/kolegyň. Svou 
funkci neberu tak vážně. 

29,66% 

Jsem výrazná, většinou zaměstnanců uznávaná a respektovaná osobnost. Názory 
kolegů/kolegyň jsou pro mě inspirací. 

59,32% 

Jsem výrazná, všemi uznávaná a respektovaná osobnost. 11,02% 

Celkový součet 100,00% 

Doplňující odpovědi:  

Cítím se být jedním z pedagogů. 

Myslím, že jsem na správném místě mezi správnými lidmi. 

Uznání mám i od veřejnosti (rodiče, obec, zastupitelé). 

Jsem člověk, který ctí kodex mravnosti a lidský přístup k rozmanitým věcem, které se vyskytují ve školní 
praxi. 

Jsem spíš kamarádská, ale respektují mě. 

Mnohdy zjišťuji, že se sebou nechávám manipulovat. 

Jsem výrazná osobnost, občas mám pocit, že mi podřízení nerozumí. 

 

Autoritativní typ = Jsem výrazná, všemi uznávaná a respektovaná osobnost. 

Demokratický typ = Jsem výrazná, většinou zaměstnanců uznávaná a respektovaná 

osobnost. Názory kolegů/kolegyň jsou pro mě inspirací. 

Liberální typ = Cítím se být spíše jedním z pedagogů, spoléhám na pomoc 

kolegů/kolegyň. Svou funkci neberu tak vážně. 

Porovnáním výsledků bylo zjištěno, že nadpoloviční většina (59,32 %) ředitelů je 

demokratický typ.  

29,66 % ředitelů se označilo jako liberální typ a nejméně ředitelů jako typ 

autoritativního ředitele (11,02 %).  

Zajímavé byly i doplňující odpovědi respondentů. Například výrazná osobnost, která 

má pocit, že jí nikdo nerozumí, nebo ředitel, který mnohdy zjišťuje, že se sebou nechává 

manipulovat. Stálo by za úvahu, zda takový typ ředitele je pro mateřskou školu 

přínosem a zda jeho samotného řídící práce těší. 
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Graf 2 Tým nebo skupina individualit 

1 = tým … 5 = volná skupina individualit 

 

Z grafu je zřejmé, že většina ředitelů vidí sebe a své spolupracovníky jako tým, 

případně, označením stupně 2, jako tým s minimem solitérů (39 % + 38 % = 77 %). 

Pouze ve 4 % označili ředitelé, stupni 4 a 5, kolektiv školy jako skupinu individualit. 

 

Graf 3 Tým nebo skupina individualit – vliv vzdělání 

 

 

Tento graf zprostředkovává pohled na skupiny ředitelů s ohledem na stupeň a zaměření 

dosaženého vzdělání. Všechny skupiny ředitelů shodně označili své pracovní kolektivy 

jako týmy, případně týmy s minimem výskytu netýmových osobností.  

Jako skupinu individualit svůj pracovní kolektiv označila pouze malá skupina (1,69 %) 

ředitelů, kteří absolvovali tzv. Funkční studium. 
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Graf 4 Jako ředitelka školy se ztotožňuji s tvrzením 

 

Z tohoto grafu je patrné, že většina ředitelů (83 %) se ztotožňuje se svou aktivní 

manažerskou rolí, ať již v označení manažer, či zažitější podobou řídící pracovník. 

Pouhých 17 % ředitelů se ztotožňuje s tvrzením, které vyjadřuje pasivnější úroveň 

manažerské práce. 

Analýza profilu manažera – ředitele školy: 

Analýzou bylo zjištěno, že většina ředitelů se identifikuje se svou aktivní řídící rolí, 

ztotožněním se s označením manažer nebo řídící pracovník. Většina ředitelů (59,32 %) 

se onačila jako demokratický typ, pro kterého je charakteristické, že podporuje týmovou 

práci, názory kolegů vnímá a jsou pro něj inspirací. Více než desetina ředitelů se vnímá 

jako typ autoritativní a téměř tři desetiny respondentů se ztotožnily s charakteristikou 

liberální. Tedy s vedením stylu „volná uzda“.  

Týmovou práci, která je v mateřské škole velmi důležitá, podporuje 77 % ředitelů a 

pouhé 4 % ředitelů mají „své“ pracovní kolektivy složené z netýmových osobností.  

 

C.  Manažerské nástroje využívané ředitelem mateřské školy v 

jejím  řízení  

U základních manažerských funkcí – plánování, organizování, personalistika, vedení 

lidí a kontroly budou provedeny analýzy ve dvou rovinách. 

a. Kvalita využívání základních manažerských funkcí celkem, bez členění na 

skupiny dle vzdělání. 
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b. Kvalita využívání základních manažerských funkcí, zjištěná porovnáním 

výsledných hodnot skupin ředitelů dle vzdělání.  

Jednotlivá výsledná hodnota byla zjišťována výpočtem počtu procent ze základu 

- počet respondentů jednotlivých skupin (podle vzdělání) z celkového počtu 

respondentů. 

Rozdělení a označení sledovaných hodnot pro následné analýzy:  

Rozdělení a označení stupňů kvality využívání manažerských funkcí 

1 – 2 = „vysoká“ (vysoká kvalita využívání manažerských nástrojů nebo kvalita 

s minimem nedostatků) 

4 -  5 = „nízká“ (kvalita využívání manažerských nástrojů v MŠ) 

Rozdělení a označení skupin ředitelů dle vzdělání – využití pro analýzy kvalit 

manažerských funkcí, dle vlivu manažerského vzdělání na jejich využívání 

1. skupina - ředitelé se středním odborným vzděláním, kteří získali znalosti 

v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, tzv. Funkční studium.  

 označení „ředitelé s funkčním studiem“ 

2. skupina - ředitelé, kteří absolvovali vysokoškolské studium v oboru 

management nebo školský management 

 označení „ředitelé s manažerským vzděláním“  

 

Tabulka 17 Označení skupin ředitelů v legendách grafů 

Označení skupiny ředitelů dle vzdělání Nejvyšší dosažené vzdělání 

SO (SO) Střední odborné 

VŠ (VŠ) Vysokoškolské 

VŠ M 
(VŠ M) Vysokoškolské – st. obor management a školský 
management 

VŠ CŠM 
(VŠ CŠM) Vysokoškolské - st. obor školský management -
absolvent Centra školského managementu UK Praha 

 

Dílčí cíl výzkumného šetření: 

3) Zjistit úroveň využívání manažerských nástrojů při řízení mateřské školy a 

analyzovat, zda manažerské vzdělání ovlivňuje využívání manažerských 

nástrojů. 
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PLÁNOVÁNÍ: 

Graf 5 Plánování – kvalita využívání celkem 

 

Výsledné hodnoty ukazují, že 70 % ředitelů označilo kvalitu využívání plánování 

hodnou vysokou. Nicméně je alarmující, že 10 % ředitelů využívá plánování v nízké 

kvalitě. Označení alarmující je na místě, neboť funkci plánování mnozí manažeři 

označují za výchozí manažerskou činnost pro všechny ostatní. 

Graf 6 Plánování – kvalita využívání – porovnání skupin ředitelů dle vzdělání 

 

Tabulka 18 Plánování – kvalita využívání – porovnání skupin ředitelů dle vzdělání 

 

Plán1 Plán2 
Plán1+Plán

2=% ze 
skupiny 

Plán3 Plán4 Plán5 
Plán4+Plán5

=% ze 
skupiny 

Součet z SO 10,73% 20,34% 
31,07%= 

70,50% 9,04% 3,39% 0,56% 
3,95%= 

8,96% 

Součet z VŠ 6,21% 18,64% 
24,86%= 

68,75% 8,47% 2,26% 0,56% 
2,82%= 

7,80% 

Součet z VŠ M 2,26% 3,95% 
6,21%= 

73,32% 1,69% 0,00% 0,56% 
0,56%= 

6,61% 

Součet z VŠ CŠM 5,08% 3,39% 
8,47%= 

74,96% 1,13% 1,69% 0,00% 
1,69%= 

14,96% 
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Analýzou bylo zjištěno:  

 Vysokou kvalitu plánování označilo nejvíce ředitelů ze skupiny: 

VŠ CŠM 

 Nízkou kvalitu plánování označilo nejvíce ředitelů ze skupiny: 

VŠ CŠM 

Kvalitu využívání základní manažerské funkce plánování, dle této analýzy, ovlivňuje 

manažerské vzdělání. 

 

ORGANIZOVÁNÍ: 

Graf 7 Organizování – kvalita využívání celkem 

 

Z grafu je patrné, že 84 % ředitelů využívá tuto základní manažerskou funkci na vysoké 

úrovni.  Organizování v nízké kvalitě má, dle svého názoru 9 % ředitelů, což ukazuje i 

na to, že ředitelé zvládají organizování o něco lépe, než plánování. 

 

Graf 8 Organizování – kvalita využívání – porovnání skupin ředitelů dle vzdělání 
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Tabulka 19 Organizování – kvalita využívání – porovnání skupin ředitelů dle vzdělání 

 

Org1 Org2 
Org1+Org2

=% ze 
skupiny 

Org3 Org4 Org5 
Org4+Org5=
% ze skupiny 

Součet z SO 19,77% 18,64% 
38,42%= 

87,18 1,69% 3,39% 0,56% 
3,95%= 

8,96% 

Součet z VŠ 15,82% 14,69% 
30,51%= 

84,38% 3,39% 1,69% 0,56% 
2,26%= 

6,25% 

Součet z VŠ M 2,82% 3,39% 
6,21%= 

73,32% 1,13% 1,13% 0,00% 
1,13%= 

13,34% 

Součet z VŠ 
CŠM 4,52% 3,95% 

8,47%= 

74,96% 1,13% 1,13% 0,56% 
1,69%= 

14,96% 

 

Analýzou bylo zjištěno:  

 Vysokou kvalitu organizování označilo nejvíce ředitelů ze skupiny: 

SO 

 Nízkou kvalitu plánování označilo nejvíce ředitelů ze skupiny: 

VŠ CŠM 

 

Zjištění ukazuje, že manažerské vzdělání úroveň využívání základní manažerské funkce 

organizování zásadně neovlivňuje. 87,18 % ředitelů s funkčním studiem se domnívá, že 

jimi využívaná manažerská funkce organizování je va vysoké úrovni. Naopak nejniší 

úroveň označilo nejvíce ředitelů s manažerským vzděláním. 

 

PERSONALISTIKA: 

Graf 9 Personalistika – kvalita využívání celkem 

 

 



45 

Většinovým označením stupně 1 a 2, v grafu č. 9, výsledky ukazují, že 77 % ředitelů má 

využívání tohoto nástroje na  vysoké úrovi. Výsledná hodnota 9 % (3 % + 6 %) 

odpovídá nízké úrovni. Průměrnou úroveň personálního řízení má, dle názoru 

samotných ředitelů, 19 % dotázaných. Porovnáním uvedených výsledků analýzy lze 

konstatovat, že ředitelé škol, dle jejich názoru, personalistiku, jako základní funci 

managementu, zvládají na vysoké úrovni. 

 

Graf 10 kvalita využívání – porovnání skupin ředitelů dle vzdělání 

 

 

Tabulka 20 Personalistika – kvalita využívání – porovnání skupin ředitelů dle vzdělání 

 

Pers1 Pers2 
Pers1 

+Pers2=% 
ze skupiny 

Pers3 Pers4 Pers5 
Pers4 

+Pers5=% 
ze skupiny 

Součet z SO 14,69% 20,90% 
35,59%= 

80,76% 3,95% 2,26% 2,26% 
4,52%= 

10,26% 

Součet z VŠ 13,56% 15,25% 
28,81%= 

79,67% 4,52% 2,82% 0,00% 
2,82%= 

5,53% 

Součet z VŠ M 0,56% 5,08% 
5,64%= 

79,67% 2,26% 0,00% 0,56% 
0,56%= 

6,61% 

Součet z VŠ CŠM 3,39% 3,95% 
7,34%= 

64,07% 2,82% 0,56% 0,56% 
1,12%= 
9,91% 

 

Analýza výsledků kvality využívání personalistiky, porovnáním skupin ředitelů dle 

vzdělání, ukazuje na vyšší výslednou hodnotu u skupiny ředitelů s „funkčním studiem“. 

Nicméně pouze nevýrazně, oproti manažersky vzdělané skupině VŠ M. Za pozornost 

také stojí výsledek posouzení nízké úrovně využívání kvality personálního řízení, není 

zanedbatelný. O nízké úrovni své personalistiky se vyjádřilo 10,26 % ředitelů ze 
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skupiny ředitelů s funkčním studiem a 9,91 % ředitelů s manažerským vzděláním – obor 

školský management. 

Analýzou bylo zjištěno:  

 Vysokou kvalitu organizování označilo nejvíce ředitelů ze skupiny: 

SO 

 Nízkou kvalitu plánování označilo nejvíce ředitelů ze skupiny: 

SO 

Lze tedy konstatovat, že personalistiku, dle názoru sledované skupiny, manažerské 

vzdělání neovlivňuje. 

 

VEDENÍ LIDÍ: 

 

Graf 11 Vedení lidí – kvalita využívání celkem 

 

Celkem 75 % ředitelů uvedlo, že využívají manažerskou funkci vedení lidí na vysoké 

úrovni a pouze 9 % na úrovni nízké. V podstatě jde o velmi podobné výsledky, jako u 

předchozích analýz. 
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Graf 12 Vedení lidí – kvalita využívání – porovnání skupin ředitelů dle vzdělání 

 

 

Tabulka 21 Vedení lidí – kvalita využívání – porovnání skupin ředitelů dle vzdělání 

 

Ved1 Ved2 
Ved1+Ved

2=% ze 
skupiny 

Ved3 Ved4 Ved5 
Ved4+Ved

5=% ze 
skupiny 

Součet z SO 13,56% 17,51% 
31,07%= 

70,50% 9,04% 3,39% 3,39% 
6,78%= 

15,38% 

Součet z VŠ 6,78% 17,60% 
24,38%= 

67,42 % 10,08% 1,13% 1,13% 
2,26%= 

6,25% 

Součet z VŠ M 1,69% 4,52% 
6,21%= 

73,32% 1,69% 0,00% 0,00% 
0,00%= 

0,00% 

Součet z VŠ CŠM 2,26% 6,21% 
8,47%= 

74,96% 0,56% 2,26% 2,26% 
4,52%= 

20,00% 

 

Analýzou bylo zjištěno:  

 Vysokou kvalitu organizování označilo nejvíce ředitelů ze skupiny: 

VŠ CŠM 

 Nízkou kvalitu plánování označilo nejvíce ředitelů ze skupiny: 

VŠ CŠM 

 

Kvalitu využívání základní manažerské funkce vedení lidí manažerské vzdělání, dle této 

analýzy, ovlivňuje. 
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KONTROLOVÁNÍ: 

 

Graf 13 Kontrolování – kvalita využívání celkem 

 

 

Pouze polovina (50 %) dotazovaných ředitelů se domnívá, že tuto manažerskou funkci 

zvládá na vysoké úrovni a 6% na nízké úrovni. Z této analýzy vychází zajímavý 

výsledek o střední úrovni využívání kontrolování. 38 % respondentů se ztotožňuje 

s průměrnou úrovní využívání. Nízkou úroveň využívání plánování označilo 6 % 

ředitelů. Celkově výsledky úrovně využívání této funkce dopadly nejhůře ze všech 

analyzovaných základních manažerských funkcí. 

 

Graf 14 Kontrolování – kvalita využívání – porovnání skupin ředitelů dle vzdělání 
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Tabulka 22 Kontrolování – kvalita využívání – porovnání skupin ředitelů dle vzdělání 

 

Kontr1 Kontr2 
Kontr1+Kontr2
=% ze skupiny 

Kontr3 Kontr4 Kontr5 
Kontr4+Kontr5=

% ze skupiny 

Součet z SO 3,95% 19,77% 
23,73%= 

53,85% 
14,69%= 

33,33% 5,08% 0,56% 
5,65%= 

12,82% 

Součet z VŠ 1,13% 16,38% 
17,51%= 

48,42% 
15,25%= 

42,17% 3,39% 0,00% 
3,39%= 

9,38% 

Součet z VŠ M 0,00% 5,08% 
5,08%= 

59,98% 
2,26%= 

26,68% 1,13% 0,00% 
1,13%= 

13,34% 

Součet z VŠ CŠM 0,00% 3,95% 
3,95%= 

34,96% 
5,65%= 

50,00% 1,69% 0,00% 
1,69%= 

14,96% 

 

Analýzou bylo zjištěno:  

 Vysokou kvalitu kontrolování označilo nejvíce ředitelů ze skupiny: 

VŠ M 

 Nízkou kvalitu kontrolování označilo nejvíce ředitelů ze skupiny: 

VŠ CŠM 

 

Kvalitu využívání manažerské funkce kontrolování, dle této analýzy, ovlivňuje 

manažerské vzdělání. 

 

 

Závěrečná analýza - Dílčí cíl výzkumného šetření 3) 

Předchozími analýzami bylo zjištěno, že dle mínění ředitelů mateřských škol, kteří se 

účastnili tohoto výzkumu, je jejich úroveň využívání jednotlivých manažerských funkcí 

na rozdílné úrovni – výsledné hodnoty jsou v rozmezí 50 % - 84  %. Nejvíce problémů 

ředitelům činí kontrolování. To hodnotili vysokou úrovní využívání jen v 50 %. 

 U zbývajících manažerských funkcí se hodnoty pohybovaly od 64 % do 84 %. Nejlépe 

hodnocenou funkcí bylo organizování. V 84 % se domnívají, že ho zvládají na vysoké 

úrovni.  

V celkovém hodnocení lze na základě těchto analýz říci, že kvalita využívání 

jednotlivých manažerských funkcí vykazuje zásadní nedostatky v řídící práci 

dotazovaných ředitelů. S ohledem na manažerské vzdělání respondentů výsledky analýz 

prokázaly jeho vliv na kvalitu využívání základních manažerských funkcí. 
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Dílčí cíl výzkumného šetření: 

4) Identifikovat a analyzovat faktory, které ovlivňují využívání manažerských 

nástrojů. 

Tabulka 23 Faktory ovlivňující řízení školy - čas 

Faktory ovlivňující řízení školy [Nedostatek času] 

vůbec minimálně občas často velmi Celkový součet 

3,39% 7,34% 38,42% 35,59% 15,25% 100,00% 

 

Tabulka 24 Faktory ovlivňující řízení školy – odborné znalosti 

Faktory ovlivňující řízení školy [Nedostatek odborných znalostí] vůbec minimálně občas často velmi Celkový součet 

 0,00% 

 

42,37% 46,89% 2,82%  0,00% 

 

100,00% 

 

Tabulka 25 Faktory ovlivňující řízení školy – změny zákonů a vyhlášek 

Faktory ovlivňující řízení školy [Četnost a častost změn zákonů a vyhlášek] vůbec minimálně občas často velmi Celkový součet 

 0,00% 

 

7,34% 28,25% 31,07% 33,33% 100,00% 

 

Tabulka 26 Faktory ovlivňující řízení školy – nedostatek zaměstnanců (delegování) 

Faktory ovlivňující řízení školy [Nedostatek zaměstnanců, na které bych mohl/a delegovat úkoly] vůbec minimálně občas často velmi Celkový součet 

12,43% 32,77% 25,42% 22,03% 7,34% 100,00% 

 

Tabulka 27 Faktory ovlivňující řízení školy – neochota zaměstnanců (delegování) 

Faktory ovlivňující řízení školy [Neochota zaměstnanců, na které bych mohl/a delegovat úkoly.] 

vůbec minimálně občas často velmi Celkový součet 

25,99% 48,59% 20,34% 4,52% 0,56% 100,00% 
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Graf 15 Faktory ovlivňující řízení školy – změny zákonů a vyhlášek 

 

 

Vyhodnocením údajů z tabulek 23 – 27 lze dojít k závěru, že nejvíce řídící práci ředitele 

zatěžuje četnost a častost změn zákonů a vyhlášek. Další pořadí – viz seznam níže. 

Faktory ovlivňující řízení školy v pořadí, dle škály (od velmi do vůbec) 

Velmi    Četnost a častost změn zákonů a vyhlášek 

Často   Nedostatek odborných znalostí 

Občas   Nedostatek času 

Minimálně  Neochota zaměstnanců, na které ředitel může delegovat úkoly. 

  Nedostatek zaměstnanců, na které ředitel může delegovat úkoly. 

Vůbec   Nikým neoznačeno. 
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Dílčí cíl výzkumného šetření: 

5) Vyhodnotit názor ředitelů na to, zda využívání manažerských nástrojů ovlivňuje 

řízení školy. 

6)  

Tabulka 28 Využívání manažerských nástrojů – míra do jaké ovlivňují řízení školy 

 Komplexní systém řízení   

  ŘŠ1 ŘŠ2 ŘŠ3 ŘŠ4 ŘŠ5 
Celkový 
součet 

SO 6,21% 23,73% 11,30% 2,82% 0,00% 44,07% 

VŠ 4,52% 22,03% 8,47% 1,13% 0,00% 36,16% 

VŠ mg. 2,26% 3,95% 2,26% 0,00% 0,00% 11,30% 

VŠ CŠM 2,82% 5,08% 2,26% 1,13% 0,00% 8,47% 

Celkový součet 15,82% 54,80% 24,29% 5,08% 0,00% 100,00% 

Škála: ŘŠ1 - velmi, ŘŠ5 – vůbec 

 

Graf 16 Využívání manažerských nástrojů – míra do jaké ovlivňují řízení školy - vzdělání ŘŠ 

 

Jen 15,82 % respondentů má zato, že manažerské nástroje jimi využívané ovlivňují 

řízení školy velmi a 54,8 % s minimem nedostatků.  Výslednou hodnou je 70,62 %, což 

v porovnání zhruba koresponduje s výsledky analýzy týkající se využívání 

manažerských nástrojů v práci ředitele MŠ. 

Výsledná hodnota úrovně 3 ukazuje na zjištění, že se téměř čtvrtina všech dotazovaných 

ředitelů ztotožnila s názorem , že jimi využívané manažerské nástroje ovlivňují řízení 

školy jen průměrně. Co tedy pak ovlivňuje proces řízení školy? Možnou odpovědí by 

mohlo být, že ředitel, který nemá dostatek manažerských předpokladů pro řízení, 

nemůže tak kvalitně ovlivňovat řízení školy.  
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D.  Manažerské vzdělání ředitele mateřské školy  

Dílčí cíl výzkumného šetření: 

7) Zjistit potřebu znalosti teorie školského managementu nebo managementu pro 

výkon řídící práce  

 

Graf 17 Studium školského managementu 

 

 

Graf 18 Studium školského managementu 
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Graf 19 Studium školského managementu 

 

 

Výsledná zjištění ukazují, že velká část (84,75 %) ředitelů mateřských škol je 

přesvědčena o prospěšnosti studia školského managementu. Rovněž, a to ještě ve vyšší 

míře, sdílejí názor, že znalostí teorie školského managementu dostávají začínající 

ředitelé cenné teoretické vědomosti, díky nimž pak ve výkonu své řídící práce mohou 

postupovat efektivněji, bez většího množství chyb, než ředitelé manažersky nevzdělaní. 

Avšak už tak docela nejsou přesvědčeni o tom, že by studium školského managementu 

mělo být zákonem stanoveno jako předpoklad pro výkon činnosti ředitele školy. Nabízí 

se otázka proč, když jsou si v tak velké míře vědomi potřebné znalosti teorie o řízení 

školy. Důvodem může být zákonná podmínka, nebo vyšší věková hranice respondentů. 

Následující analýza ukazuje, že pokud se mají ředitelé dobrovolně rozhodnout, o 

manažerské vzdělání má zájem méně z nich. 

 

Dílčí cíl výzkumného šetření: 

8) Zjistit, zda ředitelé mateřských škol mají potřebu doplnění manažerského 

vzdělání (pokud ho nemají) a s čím tato potřeba souvisí. 

Manažerské vzdělání: Celkový součet 

Mám potřebu doplnění manažerského vzdělání z důvodu osobní 
konkurenceschopnosti. 

  44,86% 

Mám potřebu doplnění manažerského vzdělání z důvodu rostoucí 
konkurence mateřských škol. 

  4,52% 

Nemám potřebu doplnění manažerského vzdělání.   9,60% 

Potřeba vlastního profesního růstu (dřívější zkušenosti pro řízení 
školy nestačí). 

  41,02% 
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Jak bylo zmíněno v předchozí analýze, ředitelé škol vnímají dobrovolnost doplnění 

manažerského vzdělání citlivě. Velmi pozitivní je zjištění, že 90,4 % ředitelů má 

potřebu doplnění manažerského vzdělání. Tak, jako u každého osobního rozhodnutí je 

důležitá motivace, i v tomto případě tomu není jinak. Jaké jsou konkrétní motivy 

ředitelů mateřských škol pro doplnění manažerského vzdělání?  

Vyhodnocení odpovědí ukázalo, že nejčastějším motivem je konkurenceschopnost. 

Z 44,86 % jde o osobní konkurenceschopnost.  

Proč se ředitelé v takové míře obávají konkurence? Nabízí se hned několik důvodů. 

Jsou to kolegové? V tomto je školská oblast specifická. Pokud ředitel řídí plně 

kvalifikovaný pedagogický sbor, mají všichni kolegové jeden z předpokladů (vzdělání) 

splněný. Když se k tomu přičte fakt, že budou mít i potřebou praxi ve výkonu přímé 

pedagogické činnosti, v případě MŠ tři roky, zbývá „jen“ v zákonné lhůtě dvou let 

doplnit tzv. funkční studium.  

Nezanedbatelná je i konkurence ostatních kolegů – ředitelů. Za připomenutí stojí fakt, 

že novelou školského zákona k 1. 1. 2012 mají zřizovatelé možnost vyhlásit konkurzy 

na místa ředitelů, kteří setrvali ve funkci nepřetržitě šest let, a jmenování ředitele je na 

dobu určitou na šest let.   

Z analýzy rovněž vyplynulo, že z pohledu konkurenceschopnosti, je jedním z méně 

významných faktorů motivace v podobě rostoucí konkurence mateřských škol. 

Dalším významným motivem ( 41,02 %) je potřeba profesního růstu, kdy ředitelé pro 

řízení školy postrádají znalosti teorie z oblasti managementu. 

Ať již jsou motivace ředitelů jakékoli, samotné doplnění manažerského vzdělání bude 

v důsledku také přínosem pro jimi řízené mateřské školy, protože na výkonu manažera 

závisí do značné míry i výkon školy.  
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V následující tabulce jsou uvedeny doplňující odpovědi respondentů, kteří jimi vyjádřili 

svůj osobní názor k tématu. 

Vaše nejvyšší 

dosažené vzdělání 

Manažerské vzdělání: doplňující odpovědi 

SO Jsem schopná si doplňovat samostudiem či dalším vzděláváním. 

  
Myslím, že mám praxi i zkušenosti, ale je potřeba profesně růst, přijímat nové 

věci. 

  Studuji CŠM Ped. fak.  University v Praze. 

  Vzhledem k věku již ne. 

   

VŠ Absolvovala jsem CŽV - pro ředitele škol (F2). 

  Informace doplňuji cíleným samostudiem na základě kritického výběru zdrojů 

  Mám vystudováno. 

  Studovala jsem,nedělala jsem však závěrečnou práci, nebyl by mi zvednutý plat. 

  zkvalitnění práce, zjednodušení, předávání kompetencí apod. 

  
Zvyšující se statut MŠ, politická a ekonomická situace státu vyžaduje další 

manažerské schopnosti a dovednosti. 

   

VŠ M Jsem absolventem ŠM FF UP Olomouc. 

  Předávání zkušeností podporuje rozvoj manažerského vzdělání po studiu. 

  Vystudovala jsem management do úrovně BC.. 

   

VŠ CŠM Potřeba vlastního profesního růstu (dřívější zkušenosti pro řízení školy nestačí). 

 

Studium managementu na katedře CŠM PedF UK v Praze 

Z odpovědí v následující tabulce je možné získat náhled na povědomí respondentů o 

existenci konkrétní katedry, která má za cíl vzdělávat profesionální řídící pracovníky ve 

školství.   

Tabulka 29 Studium CŠM 

Studium CŠM 

Dosud jsem o této 
vzdělávací instituci 

neslyšel/a. 

Jsem 
studentem/studentkou, 
absolventem/absolvent

kou, jak jsem uvedl/a 
v úvodu. 

Vím o existenci CŠM, o 
studiu neuvažuji. 

Vím o existenci CŠM, o 
studiu uvažuji. 

22,60% 24,86% 38,98% 5,65% 
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7 Závěr 

7.1 Odpovědi na hypotézy výzkumu 

 

1. Manažerské vzdělání ředitele mateřské školy ovlivňuje využívání 

manažerských nástrojů v jejím řízení. 

Analýzami interpretovaných dat bylo zjištěno, že manažerské vzdělání ovlivňuje 

využívání manažerských nástrojů v jejím řízení. 

Konkrétně se k výsledku dospělo porovnáním vyhodnocení pěti základních 

manažerských funkcí – Plánování, organizování, personalistiky, vedení lidí a 

kontrolování.  

Tři funkce z pěti:  Plánování, vedení lidí a kontrolování manažerské vzdělání ovlivňují 

výrazněji.  

Nejhůře hodnocenou, co do kvality využívání, je kontrolování. Kvalita využívání této 

funkce je, i u manažersky vzdělaných ředitelů, pouze na 59,98 %. 

 

2. Potřeba doplnění manažerského vzdělání souvisí s konkurenceschopností 

V tomto výzkumu se ukázalo, že potřeba doplnění manažerského vzdělání souvisí 

s konkurenceschopností.  

Z 90,4 % ředitelů, kteří o manažerské vzdělání mají zájem, má 49,38 % ředitelů 

potřebu doplnit si manažerské vzdělání z důvodu konkurenceschopnosti. Z důvodu 

osobní konkurenceschopnosti je to 44,86 % a z důvodu rostoucí konkurence 

mateřských škol 4,52 % ředitelů.  

Dále z interpretovaných zjištění vyplynulo, že procentuálně o něco méně respondentů 

má motivaci v podobě vlastního profesního růstu. Jde o 41, 02 % ředitelů tohoto 

výzkumu.  

Ani ne desetinu (9,60 %) ze všech dotazovaných představuje skupina těch, kteří o 

manažerské vzdělání zájem nemají. 
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7.2 Zhodnocení předmětu výzkumu 

Profil manažera – ředitele mateřské školy 

Z dílčích šetření tohoto výzkumu byl sestaven profil manažera – ředitele mateřské 

školy. Všichni dotazovaní ředitelé ke svému jmenování dospěli cestou konkurzního 

řízení, z toho 16,1 % tři a vícekrát. Typickým představitelem zkoumané skupiny je ve 

100 % žena. Analýzy výzkumného šetření potvrzují, že nejsilnější věkovou kategorií 

jsou ředitelé ve věku nad 51 let, s délkou praxe nad 21 let a dosahující středního 

odborného vzdělání. To znamená, že získali znalosti řízení školství pouze 

absolvováním tzv. funkčního studia – nejedná se o manažerské vzdělání. Potěšujícím 

zjištěním je, že nadpoloviční většina je vysokoškolsky vzdělaná a z toho 22, 46 % 

dokonce manažersky. Obdobnou úroveň vzdělání, jako dotazovaní ředitelé, má 5 a více 

kolegů ve škole a tak není překvapením, že 44,86 % z nich, má potřebu doplnění 

manažerského vzdělání z důvodů vlastní konkurenceschopnosti, jak sami uvádějí.  

Výzkumné šetření vypovídá o  převažujícím osobnostním typu demokratického 

ředitele, pro kterého je typické, že podporuje participaci a týmovou práci (v 77 %). 

Respondenti se ztotožňují se svou aktivní řídící rolí v označení sebe samých za 

manažery nebo řídící pracovníky. Jen 17% ze všech dotazovaných se pokládá za 

„zabezpečovatele“ a na svou manažerskou práci nemá čas. V konkrétní manažerské 

práci ředitelé pociťují nejvíce problémů ve spojení se změnou zákonů a vyhlášek.   

Erudovanost ředitele mateřské školy v roli vrcholného manažera 

Jak již bylo konstatováno v profilu ředitele mateřské školy, je nadpoloviční většina 

dotazovaných ředitelů vysokoškolsky vzdělaná. Z toho manažersky necelá čtvrtina. 

Zjištění znalosti teorie z oblasti řízení školy ukazuje na vysokou úroveň znalosti 

pojmů. V odpovědích na znalost pojmů školský management, tým, delegování a 

kultura školy volili ředitelé správnou formulaci minimálně v 90 %. Nejvíce chybných 

odpovědí měli v otázce delegování. Také je z odpovědí zřejmé, že ředitelé ve velké 

míře shodně zastávají názor na studium školského managementu. Jsou přesvědčeni o 

potřebnosti tohoto studia a myslí si, že jeho absolvováním ředitel „začátečník“ má 

šanci redukovat omyly a řídit školu efektivněji. Dokonce 62, 15 % ředitelů podpořilo 

myšlenku, že studium školského managementu by mělo být zákonným předpokladem 

pro činnost ředitele mateřské školy. 
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Využívání manažerských nástrojů při řízení mateřské školy 

Plánování, organizování, personalistika, vedení lidí a kontrola jsou označovány jako 

základní manažerské funkce odůvodněně. Každý manažer však využívá tyto funkce 

managementu v různé kvalitě.  

Výsledky analýz této práce dovedly autorku k závěru, že dotazovaní ředitelé (dle jejich 

názoru) využívají základní nástroje managementu ve značně rozdílné kvalitě.  

Toto hodnocení koresponduje s Výroční zprávou ČŠI za školní rok 2011/2012. Ta 

poukazuje v hodnocení řízení mateřských škol na značné rozdíly mezi školami. Řízení, 

jako příklad dobré praxe uvádí pouze v 7,7 % z 90,4 % mateřských škol, které dosáhly 

požadované úrovně a nevykazovaly rizika v této oblasti. Z těchto údajů tak lze usoudit, 

že objektivní a subjektivní pohled na řízení mateřské školy není v zásadě odlišný. 
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Závěr s využitím pro praxi 

Závěrečná práce, zabývající se deskripcí řízení mateřských škol, se ve výzkumné části 

zaměřuje na rozsah využívání manažerských nástrojů, s ohledem na manažerské 

vzdělání. Předkládané výsledky výzkumného šetření jsou opřeny o vlastní praxi 

(zástupce ředitele, dlouhodobě ředitele zastupující z důvodu odvolání z funkce), 

odbornou literaturu, příslušné právní předpisy, oficiální zjištění provedená ČŠI a 

poznatky nabyté studiem managementu.  

Výsledky výzkumného šetření vypovídají o manažerské práci ředitelů mateřských škol. 

Ti se ve většině zjištění ztotožňují se svou aktivní řídící rolí, ztotožněním se s 

označením manažer nebo řídící pracovník 

Výzkumným šetřením a následnými analýzami bylo zjištěno, že dotazovaní ředitelé 

využívají jednotlivé základní nástroje managementu v rozdílné kvalitě.  

Konfrontací výsledků výzkumu se zjištěními České školní inspekce, za školní rok 

2011/2012, lze dojít k závěru, že subjektivní názor ředitelů se přibližuje objektivním 

kontrolním zjištěním ČŠI. Česká školní inspekce uvádí řízení mateřských škol, jako 

příkladu dobré praxe, pouze v 7,7 % z těch škol, které nevykazovaly rizika. Dalších 

82,7 % mateřských škol dosáhlo požadované úrovně.  

Za pozornost stojí i názor ředitelů na to, zda míra a množství, jimi využívaných 

manažerských nástrojů, ovlivňuje řízení školy. Na tuto otázku téměř čtvrtina 

dotázaných odpověděla, že průměrně.  

Vyvstává tak logicky další otázka „Proč tomu tak je?“.  

Třetina samotných ředitelů odpovídá, že nejvíce jim ztěžuje řízení školy množství a 

častost změn zákonů a vyhlášek. To však není jediný problém. Ředitelům také působí 

problémy v řízení nedostatek odborných informací. Toto zjištění je již závažnější. 

Ředitelé s absolvovaným vzděláním v manažerských dovednostech vyjadřují svou 

nespokojenost nad stavem svých manažerských znalostí. Dokonce analýzou tohoto 

výzkumu je prokázáno, že dotázaní ředitelé v 90 % mají potřebu doplnění 

manažerského vzdělání a téměř v 85 % jsou přesvědčeni o prospěšnosti studia 

školského managementu, které zvláště ředitelům „začátečníkům“ usnadní jejich náročné 

začátky v řízení mateřské školy. 

Dalším významným názorem respondentů je odpověď na otázku uzákonění 

manažerského vzdělání, jako předpokladu pro činnost ředitele mateřské školy.  
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V 62,15 % se dotázaní ředitelé vyjádřili „ano“. Je tak zřejmé, že o manažerské vzdělání 

mají opravdový zájem. 

Z výzkumu je patrné, že manažerské vzdělání ovlivňuje množství a kvalitu využívaných 

funkcí managementu a sami ředitelé mají potřebu doplnění manažerského vzdělání, přes 

to, že všichni absolvovali nebo absolvují povinné vzdělávání v manažerských 

dovednostech, tzv. Funkční studium. 

Stanovené cíle práce byly splněny.  

Výsledky mohou sloužit jak nastupujícím ředitelům, tak ředitelům s praxí, aby na 

konkrétní analýze viděli vliv manažerského vzdělání na řízení mateřské školy. Závěry 

výzkumu jim rovněž mohou být nápomocné v otázce rozhodování o doplnění další 

formy manažerského studia. Stát se ale také mohou jedním z impulsů k tomu, aby 

studium školského managementu bylo v budoucnu zákonným předpokladem pro 

činnost ředitele nejen mateřské školy.  

Manažerský profil ředitele mateřské školy, vycházející z tohoto výzkumu, může sloužit 

ředitelům mateřských škol jako prostředek  analýzy jejich vlastního profesního profilu 

a k následné sebereflexi.  
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SEZNAM PŘÍLOH 

Příloha č. 1 - Dotazník k bakalářské práci  

Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek



 

Příloha č. 1 Dotazník k bakalářské práci 

Dotazník k bakalářské práci – přepis  

Dotazník byl ve webové formě, proto uvádím znění otázek přepisem. 

Základní statistické údaje 

1. Zřizovatel 

 Obec 

 Církev 

2. Počet mateřských škol v obci 

 1 

 2 - 10 

 11 - 20 

 21 a více 

3. Počet Vámi řízených tříd 

 3 

 4 

 5 - 6 

 7 a více 

4. Délka Vaší praxe na řídící pozici 

 Do 5 let 

 6 - 10 let 

 11 – 20 let 

 21 a více let 

5. Vaše věková kategorie 

 20 – 30 let 

 31 – 40 let 

 41 – 50 let 

 51 a více let 

6. Jste muž/žena? 

 muž 

 žena 

7. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání 

 Střední odborné 



 

 Vysokoškolské 

 Vysokoškolské – st. obor školský management a management 

 Vysokoškolské – st. obor školský management - absolvent Centra školského 

managementu PedF UK v Praze 

8. Počet zaměstnanců dosahující obdobnou úroveň vzdělání 

 0 

 1 – 2 

 3 – 4 

 5 a více 

9. Počet Vámi absolvovaných konkurzních řízení 

 0 

 1 – 2 

 3 – 4 

 5 a více 

10. Existence středního managementu na Vámi řízené/řízených škole/školách (např. 

zástupce ředitele) 

 0 osob 

 1 – 2 osoby 

 3 – 4 osob 

 5 a více osob 

Hlavní otázky výzkumu 

11. Školský management je podle mě  

 Je řídící proces, zajišťující dosažení stanovených cílů 

 Školský management je módní záležitost, manažerské vzdělání k výkonu své 

funkce nepotřebuji 

 Nevím 

12. Uveďte, prosím, Váš názor na školský management 

 Pro výkon své funkce nepotřebuji znát teorii školského managementu, praxe 

je o něčem jiném, buď na to člověk má, nebo nemá. 

 Pro výkon své funkce potřebuji znát dobře jen problematiku ekonomickou a 

právní, především správní právo. 

 Pro výkon své funkce potřebuji znát teorii školského managementu. 



 

 Nemám vyhraněný názor. 

13. Tým, nebo skupina individualit? 

Vyberte, prosím, objektivně hodnotu, která reálně vystihuje Vaší organizaci. 

 Tým 1  2  3  4  5 Volná skupina individualit 

14. Tým 

Který z výroků považujete za správný? 

 V týmu jsou činnosti vzájemně provázané a každý z členů má svou roli. 

Odpovědnost za výsledky nese celý tým. 

 V týmu jsou činnosti vzájemně provázané a každý z členů má svou roli. 

Odpovědnost za výsledky nesou jednotlivci. 

 Nevím 

15. Osobnost ředitele/ředitelky 

Pokuste se, prosím, o objektivní pohled a označte odpověď, s kterou se nejvíce 

ztotožňujete. 

 Jsem výrazná, všemi uznávaná a respektovaná osobnost. 

 Jsem výrazná, většinou zaměstnanců uznávaná a respektovaná osobnost. 

Názory kolegů/kolegyň jsou pro mě inspirací. 

 Cítím se být spíše jedním z pedagogů, spoléhám na pomoc kolegů/kolegyň. 

Svou funkci neberu tak vážně. 

 Jiný názor: 

16. Ředitel/ka školy 

Jako ředitel/ka se ztotožňuji s tvrzením: 

 Jsem rád/a, že zvládám to, co mi ukládá zákon, na manažerskou práci 

v pravém slova smyslu mi nezbývá čas. 

 Jsem vykonavatelem/vykonavatelkou, „zabezpečovatelem“ 

 Ztotožňuji se více s označením řídící pracovnice. 

 Cítím se být manažerem/manažerkou školy. 

17. Manažerské funkce 

Na jaké úrovni je, podle Vašeho upřímného mínění, kvalita Vámi využívaných 

manažerských nástrojů ve Vaší organizaci (1 – vysoká, 5 – žádná) 

 Plánování        1  2  3  4  5 

 Organizování   1  2  3  4  5 

 Personalistika   1  2  3  4  5 



 

 Vedení lidí        1  2  3  4  5 

 Kontrola            1  2  3  4  5 

18. Komplexní systém řízení 

Manažerské nástroje, které využívám (množství a míra), ovlivňují řízení školy. 

 Velmi  1  2  3  4  5  Vůbec 

19. Delegování 

Který z výroků považujete za správný? 

 Delegování znamená zadání úkolu podřízenému zaměstnanci a určení, jak 

má postupovat a dosáhnout výsledku. 

 Delegování znamená zadání úkolu zaměstnanci s odpovídajícími 

pravomocemi a odpovědností a určení, jakého výsledku má dosáhnout, 

přičemž postup realizace není zadán. 

 Nevím 

20. Faktory ovlivňující řízení školy 

Uveďte, prosím, co Vám nejvíce ztěžuje Vaši práci. 

  vůbec minimálně občas často velmi 

Nedostatek času 

Nedostatek odborných znalostí 

Četnost a častost změn zákonů a 
vyhlášek 

Nedostatek zaměstnanců, na 
které bych mohl/a delegovat 
úkoly 

Neochota zaměstnanců, na které 
bych mohl/a delegovat úkoly 

 

21. Kultura školy 

Který z výroků považujete za správný? 

 Kultura školy vyjadřuje hodnoty, ideje a přesvědčení, které zaměstnanci 

společně vyznávají. Její proměny významně ovlivňují efektivitu školy. 

 Kultura školy vyjadřuje hodnoty, ideje a přesvědčení, které zaměstnanci 

společně vyznávají. Její proměny neovlivňují efektivitu školy. 

 Nevím. 

22. Manažerské vzdělání 

S kterým názorem, na doplnění manažerského vzdělání se nejvíce ztotožňujete? 

Můžete případně doplnit vlastní názor. 



 

 Nemám potřebu doplnění manažerského vzdělání 

 Mám potřebu doplnění manažerského vzdělání z důvodu rostoucí 

konkurence mateřských škol. 

 Mám potřebu doplnění manažerského vzdělání z důvodu osobní 

konkurenceschopnosti. 

 Potřeba vlastního profesního růstu (dřívější zkušenosti už nestačí). 

 Jiný názor: 

23. Studium školského managementu 

Ztotožňuji se s názorem (Označte prosím možnost) 

  
ano ne 

Jsem přesvědčena o potřebnosti studia školského 
managementu pro ředitele/ředitelku mateřské školy. 

Znalostí teorie dostává i manažer "začátečník" šanci redukovat 
na minimum své pokusy a omyly a postupovat efektivněji. 

Studium školského managementu by mělo být zákonným 
předpokladem pro výkon funkce ředitele/ředitelky školy. 

Jiný názor. 

 

24. Studium školského managementu na katedře Centra školského managementu 

(CŠM – samostatná katedra Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze) 

 Dosud jsem o této vzdělávací instituci neslyšel/a. 

 Vím o existenci CŠM, o studiu neuvažuji. 

 Vím o existenci CŠM, o studiu uvažuji. 

 Jsem studentem/studentkou, absolventem/absolventkou, jak jsem uvedl/a 

v úvodu 

 Poznámka: 



 

Příloha č. 2 – Seznam použitých zkratek 

aj a jiné 

apod. a podobně 

ČR Česká republika 

ČŠI Česká školní inspekce 

ISCED International Classification of Education – Mezinárodní standardní 

klasifikace vzdělávání 

mj. mimo jiné 

MŠ mateřská škola 

MŠMT  Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy 

např. například 

OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development = Organizace 

pro ekonomickou spolupráci a rozvoj  

RVP Rámcový vzdělávací program 

RVP PV  Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

ŘŠ ředitel školy 

PISA Programme for International Student Assessment 

ŠVP Školní vzdělávací program 

tzv. takzvaný 

tj. to je 


