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3 ÚVOD 

Závěrečná bakalářská práce se zabývá informačním systémem České školní inspekce, 

případným nedostatkům v tomto systému a doporučeními k jejich odstranění. 

V první části poskytuje charakteristiku České školní inspekce, obecná sdělení o přenosu 

informací a pojednání o současném stavu informačních systémů této organizace. Zabývá 

se také využíváním informačních prostředků v České školní inspekci v minulosti. 

Práce mapuje a analyzuje jednotlivé možnosti informačního systému České školní 

inspekce, poukazuje jeho nedostatky a poskytuje návod na zlepšení. Sumarizuje jednotlivá 

zjištění a porovná je. 

Prostřednictvím dotazníků jsou zjištěny nejčastěji využívané informační zdroje, 

vyhodnoceny výhody a nevýhody daného informačního systému pro Českou školní 

inspekci a pro veřejnost (v tomto případě ředitele základních škol). Dotazníkové šetření se 

uskutečnilo mezi školními inspektory Středočeského a Pražského inspektorátu, řediteli 

základních škol ve Středočeském kraji a v Praze. Cílem těchto šetření je zjistit, zda je 

informační systém České školní inspekce efektivní a zda specializované informační 

prostředky ve vnitřním informačním systému České školní inspekce ulehčují 

administrativní činnosti školním inspektorům. Dotazníková šetření také poskytnou údaje 

o tom, zda využívání různých informačních prostředků školními inspektory 

ve Středočeském a v Pražském inspektorátu probíhá na stejné úrovni či nikoli. 

V závěru práce jsou navrženy změny ve struktuře vnějšího a vnitřního informačního 

systému České školní inspekce. 
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4 CÍL PRÁCE 

Hlavním cílem práce je zmapovat a analyzovat jednotlivé možnosti informačního systému 

České školní inspekce a zjistit možné nedostatky. Zadáním dotazníků, jejich analýzou, 

sumarizací zjištěných výsledků a jejich porovnáním dojít k závěru výzkumu. Na základě 

zjištěných skutečností zpracovat návod na odstranění nedostatků, popřípadě sestavit návrh 

ke změně. 
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5 Charakteristika organizace – České školní inspekce 

5.1 Postavení České školní inspekce 

Postavení ČŠI upravuje § 173 školského zákona. 

Česká školní inspekce je správním úřadem s celostátní působností, který je organizační 

složkou státu s účetní jednotkou. Česká školní inspekce je organizačně členěna na ústředí 

České školní inspekce se sídlem v Praze a inspektoráty České školní inspekce. 

V čele České školní inspekce je ústřední školní inspektor/ka. Jmenování a odvolání 

ústředního školního inspektora/inspektorky se řídí služebním zákonem. 

5.2 Činnost České školní inspekce 

Činnost České školní inspekce upravuje § 174 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2005 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění platném v době zpracování této závěrečné bakalářské práce. 

Česká školní inspekce zpracovává koncepční záměry inspekční činnosti a systémy 

hodnocení vzdělávací soustavy. 

Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku 

a na pracovištích osob, kde se uskutečňuje praktické vyučování nebo odborná praxe 

v rámci inspekční činnosti, 

a) získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol 

a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost 

vzdělávací soustavy, 

b) zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných 

školských vzdělávacích programů, 

c)  zjišťuje a hodnotí naplnění školského vzdělávacího programu a jeho soulad 

s právními předpisy a rámcovými vzdělávacím programem, 

d) vykonává státní kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují 

k poskytování vzdělávání a školských služeb, státní kontrolu vykonává podle 

zvláštního předpisu, 

e) vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního 

rozpočtu podle § 160 - 163
1
. 

                                                 
1
 školský zákon č. 561/2004 Sb., § 173 -174 
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5.3 Organizační uspořádání České školní inspekce 

Česká školní inspekce je organizačně členěna na ústředí České školní inspekce se sídlem 

v Praze a inspektoráty České školní inspekce, jejichž územní působnost odpovídá 

krajskému uspořádání republiky (14 inspektorátů). 

Česká školní inspekce se člení na sekce, odbory a inspektoráty, které jsou organizačními 

jednotkami. Sekce se člení na odbory, samostatná oddělení, oddělení a samostatné referáty. 

Zaměstnanci České školní inspekce jsou vedoucí zaměstnanci, inspekční a kontrolní 

zaměstnanci a ostatní zaměstnanci. Inspekční činnost mohou, na základě dohod konaných 

mimo pracovní poměr, vykonávat též osoby přizvané k inspekční a kontrolní činnosti. 

 

Schéma organizační struktury k 1. červnu 2012 
2
 

 

Obrázek 1: Schéma organizační struktury ČŠI 

 

 

 

 

                                                 
2
 Wikipedie, [online], [cit. 2012-06-22], dostupné na WWW: <http://www.csicr.cz/cz/O-nas/Organizacni-

struktura> 
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Inspektoráty České školní inspekce: 

a) Pražský inspektorát se sídlem v Praze, 

b) Středočeský inspektorát se sídlem v Praze, 

c) Plzeňský inspektorát se sídlem v Plzni, 

d) Karlovarský inspektorát se sídlem v Karlových Varech, 

e) Ústecký inspektorát se sídlem v Ústí nad Labem, 

f) Jihočeský inspektorát se sídlem v Českých Budějovicích, 

g) Liberecký inspektorát se sídlem v Liberci, 

h) Královéhradecký inspektorát se sídlem v Hradci Králové, 

i) Pardubický inspektorát se sídlem v Pardubicích, 

j) Inspektorát v kraji Vysočina se sídlem v Jihlavě, 

k) Jihomoravský inspektorát se sídlem v Brně, 

l) Olomoucký inspektorát se sídlem v Olomouci, 

m) Moravskoslezský inspektorát se sídlem v Ostravě,  

n) Zlínský inspektorát se sídlem ve Zlíně. 

5.4 Osoby vykonávající inspekční činnost 

 § 174 odst. 9 školského zákona  

Školním inspektorem může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání, nejméně 5 let 

pedagogické praxe nebo pedagogicko-psychologické praxe). 

 §174 odst. 10 školského zákona 

Kontrolním pracovníkem může být ten, kdo má vysokoškolské vzdělání, nejméně 5 let 

praxe nebo ten, kdo má střední vzdělání s maturitní zkouškou a nejméně 20 let praxe. 

 §174 odst. 11 školského zákona  

Přizvaná osoba se účastní inspekční činnosti v zájmu odborného posouzení věci, 

pracuje pod vedením školního inspektora. 

5.5 Plán hlavních úkolů  

Plán hlavních úkolů se vydává vždy na konkrétní školní rok – obsahuje témata i inspekční 

činnosti (např. výchova ke zdraví, prevence sociálně patologických jevů, využití 

informačních a komunikační techniky, vzdělávání cizinců, výuka cizích jazyků). Tento 

dokument obsahuje dále úkoly rozvoje inspekční činnosti, které vyplynuly z inspekční 
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činnosti v uplynulém období, a ty, které podporují priority stanovené ve strategických 

dokumentech vzdělávací politiky České republiky. Dále zahrnuje úkoly plynoucí z vlastní 

činnosti organizace – například zpracování výroční zprávy České školní inspekce, rozvoj 

komunikačního a informačního systému, systém profesního rozvoje pracovníků apod.
3
 

Plán hlavních úkolů schvaluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy na návrh ústřední 

školní inspektorky. 

5.6 Kritéria hodnocení 

Druhým dokumentem jsou Kritéria hodnocení, která jsou zpracována pro daný školní rok. 

Tento soubor nástrojů pro vnější hodnocení odráží nové postavení České školní inspekce 

v celkovém systému hodnocení kvality vzdělávání a předpokládá výrazné změny 

v metodice inspekční činnosti. Cílem je podporovat procesy vlastního hodnocení škol 

a také jejich rozvoj a inovaci.
4
 

6 Informační podpora 

6.1 Informace a data 

Informaci chápeme jako obsah nějaké zprávy, kterou předává jedno místo (informační 

zdroj) druhému (příjemce zprávy). Zdrojem může být nejen osoba nebo instituce, ale 

i například vlastní počítač.
5
 S informacemi se setkává každý člověk téměř denně, je to jev 

pevně spjatý s každodenním životem člověka, společností a přírodou. Informace jsou 

výsledkem určitého procesu zpracování.  

Data vyjadřují skutečnosti a myšlenky v předepsané formě, mohou se přenášet 

a zpracovávat. Získávají se měřením nebo pozorováním. Procesem zpracování dat 

rozumíme evidování a zpracování velkého množství údajů o velkém množství objektů. 

Proces zpracování se nazývá zpracování dat.
6
 

 

 

 

                                                 
3
 http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Plan-hlavnich-ukolu 

4
http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Kriteria-hodnoceni/Kriteria-hodnoceni-podminek,-prubehu-a-vysledk-

(2) 
5
 BACÍK, F., KALOUS, J; SVOBODA, J., Úvod do teorie a praxe školského managementu I., s. 207 - 208 

6
 BARTOŠOVÁ, H., Management II, s. 293 
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Obrázek 2: Proces zpracování dat 

 

 

 

 

6.2 Informační proces 

Informační proces je založen na sběru, přenosu, předávání a přejímání, zpracování 

i uchování informací, respektive údajů o minulých, současných nebo budoucích jevech 

v libovolné formě.
7
 

Primární jednotkou informačního procesu jsou data (čísla, písmena, symboly), 

tj. posloupnost znaků představujících komunikovatelný prvek. Souhrny těchto znaků jsou 

v podstatě kódovacími soustavami pro záznam prvků jako základního prostředků přenosu 

dat a uchování dat.  

Základní operace s daty jsou následující: 

 získávání dat – obstarávání informací z různých druhů informačních zdrojů, 

 zpracování – bibliografické zpracování informace, indexování, katalogizace, 

zpracování abstraktu, 

 ukládání – uložení dle zvyklostí pracoviště (zavedení do databáze), 

 vyhledávání – výběr všech relevantních informací dle zadaného tématu, 

 distribuce informační proces (komunikace), 

 vyhodnocování – kritické vyhodnocení relevantních informací, 

 zpracování – komplexní vyhodnocení, interpretace a prezentace. 

 

Cílem informačních procesů je: 

 poskytnout maximálně vyhovující služby za minimální ceny maximálnímu počtu 

uživatelů s minimální administrativní náročností, 

 poskytovat vyhodnocené informace ve formě alternativních návrhů použitelných 

pro rozhodovací proces resp. pro strategické a taktické řízení, 

 realizovat průběžný informační servis (monitoring) zejména pro střední 

a dlouhodobý horizont rozvoje (v oblasti strategického řízení).
8
 

                                                 
7
 BACÍK, F., KALOUS, J; SVOBODA, J., Úvod do teorie a praxe školského managementu I., s. 208 

Data 

Proces zpracování 

dat 
Informace 
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6.3 Informační systém 

Informační systémy umožňují komunikaci a zpracování informací. Elektronické 

informační systémy poskytují výhodu pružné komunikace. 

Vývoj počítačového zpracování informací provází zásadní trend týkající se množství 

zpracování dat. Množství zpracování dat se neustále zvětšuje, zároveň však existují snahy 

sjednotit metody přístupu k těmto datům.
9
  

Informační systém zajišťuje informační procesy a komunikaci s relevantním okolím, to je 

takovým, odkud má smysl údaje získávat i kam má význam z hlediska řízení informace 

předávat. Technickou podporu informačnímu systému školy poskytují v současnosti 

především počítače. 

Aby úspěšně fungoval rozhodovací a tím i řídicí systém školy, je nezbytné, aby škola měla 

k dispozici vlastní informační systém, schopný okamžitě uspokojit maximum informační 

potřeby rozhodovacího subjektu. To v zásadě řeší takový systém, který využívá počítačové 

podpory pro školu finančně dostupnými technickými, programovými i datovými prvky.
10

 

Informační systém je druhem systému, jehož prvky jsou lidé, potenciální informace 

(dokumenty, data), technické prostředky a metody a také pravidla zajišťující 

shromažďování, zpracování, uchovávání a vyhledávaní těchto potenciálních informací 

za účelem jejich využití. Jeho vazby jsou pak definovány jako potenciální informace 

a prvky jako místa transformace těchto informací. Soubor těchto prvků tvoří spolu s jejich 

vlastnostmi a vztahy uspořádaný celek, který plní určitou společenskou úlohu.  

Příkladem informačního systému může být kartotéka, telefonní seznam, kniha došlé pošty 

nebo účetnictví.
11

 Informační systém má poskytnout správné informace pro správné lidi 

ve správný čas. 

Informační systém můžeme charakterizovat jako: 

 technické prostředky (hardware), 

 programové prostředky (software), 

 organizační prostředky,  

 lidská složka, 

 reálný svět (informační zdroje, legislativa, normy). 

                                                                                                                                                    
8
 http://fame.utb.cz/mtp/infozdroje/materialy_1.htm 

9
 BARTOŠOVÁ, H., Management II, s. 294 

10
 BACÍK, F., KALOUS, J; SVOBODA, J., Úvod do teorie a praxe školského managementu I., s. 208, 211 

11
 CEJPEK, J., Informace, komunikace a myšlení s. 39 
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6.4 Vnitřní informační systém 

Při vytváření vnitřního informačního systému by měly být splněny podmínky dostupnosti, 

rychlosti, co největší úplnosti a relevalentnosti získaných informací.
12

 

Vnitřní komunikace má důležitou funkci pro fungování každé organizace, protože 

vzájemně „propojuje“ jednotlivé činnosti na různých stupních řízení.  

Základním předpokladem vnitřní komunikace v organizaci je přesně daná organizační 

struktura, v rámci které ke komunikaci dochází.  

Účastníky komunikačního procesu jsou jednotlivci. Jednotlivci v organizaci jsou však vždy 

součástí nějaké organizační jednotky, ať se jedná o oddělení, útvar, či odbor. Komunikace 

uvnitř organizace probíhá mezi spolupracovníky, vedoucími a podřízenými pracovníky, 

mezi jednotlivými odděleními apod. Interní komunikace ovlivňuje fungování organizace 

jako celku.  

Do vnitřního informačního systému patří například: 

 intranet, 

 e-mail, 

 telefon, 

 databázový systém, 

 spisová služba. 

 

Intranet, jak uvádí Wikipedie, je domácí webová stránka, ale i rozsáhlejší informační 

nebo výpočetní počítačová infrastruktura. Například soukromé internetové stránky, které 

slouží jako infrastruktura pro interní komunikaci, spolupráci a zveřejnění informací uvnitř 

firmy. Intranet používá typicky stejně jako Internet známé internetových protokoly, 

například HTTP (webové služby), SMTP (e-mail) a FTP (přenos souborů).  

Intranety jsou provozovány ve vnitřní uzavřené síti, která je oddělena z důvodu 

zabezpečení od celosvětové sítě Internet.  

E-mail slouží k odesílání, doručování a přijímání zpráv přes elektronické komunikační 

systémy. E-mailovou schránku si může vytvořit každý prostřednictvím různých portálů, 

zřízení je zdarma. E-mail je velmi rozšířeným prostředkem elektronické komunikace. 

                                                 
12

SVĚTLÍK, J., Marketing školy 1. s. 147 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%A1_str%C3%A1nka
http://cs.wikipedia.org/wiki/HTTP
http://cs.wikipedia.org/wiki/SMTP
http://cs.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://cs.wikipedia.org/wiki/File_Transfer_Protocol
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dorozum%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD
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Telefon - je telekomunikační zařízení, které přenáší hovor prostřednictvím elektrických 

signálů. Telefon je pozitivní v tom, že odpověď je hned.  

Databázový systém, jak uvádí Wikipedie, je speciální program, který se používá 

pro správu databázových programů. Databáze je určitá množina informací (dat) uložena 

na paměťovém médiu. Databázový systém vzniká spojením systému řízení báze dat 

a vlastní báze dat. 

Je možné i naprogramovat aplikaci, která umožní použít databázový systém jako program 

pro určitý účel. Přístup je buď on-line nebo off-line. On-line režim je poskytován 

prostřednictvím sítě (internetu). 

Záznam je soubor údajů v daném, popisovaném objektu, které jsou uloženy v položkách. 

Jednotlivé soubory jsou rozsáhlé, lze v nich: 

 vyhledávat, 

 třídit, 

 organizovat, 

 měnit, 

 mazat, 

 zadávat, 

 zobrazovat a podobně. 

 

Spisová služba 

 je informační systém, který sleduje oběh dokumentů po organizaci,  

 spisová služba je definována zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 

službě,  

 jednotlivé části výkonu spisové služby upravuje vyhláška č. 259/2012 Sb., 

o povinnostech výkonu spisové služby, 

 spisovou službu mají za povinnost vykonávat například: organizační složky státu, 

příspěvkové organizace, školy a školská zařízení, orgány samosprávných celků, 

krajské úřady, vysoké školy, 

 manipulace s písemnostmi od jejich vzniku do jejich vyřízení, poté uložení 

a vyřazení (skartace) 

– příjem dokumentu, 

– označení dokumentu, 
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– oběh a vyřízení dokumentu, 

– odeslání dokumentu, 

– uložení dokumentu, 

– vyřazení (archivace, skartace). 

Formy spisové služby: 

– listinná podoba (podací deníky), 

– elektronická podoba (elektronický spisový systém). 

Druhy dokumentů: 

1. Doručený dokument, 

– elektronicky (datovou schránkou, elektronickou poštou), 

– poštovní zásilkou, 

– osobní předání. 

2. Vlastní dokument (vzniklý od původce). 

6.5 Vnější informační systém 

Komunikaci lze rozdělit do dvou rovin. Vzhledem k existenci určitých pravidel daných 

právními předpisy, a také vzhledem k základním potřebám vlastní činnosti je organizace 

v určitém směru povinna se svým okolím komunikovat. Musí být ve spojení např. s dalšími 

úřady státní správy, bankovní sférou, pojišťovnou, dodavateli apod. Bez této komunikace 

není existence organizace možná.  

Druhá skupina vnějších komunikačních aktivit bývá označována jako práce s veřejností, 

vztahy s veřejností. Pro potřeby efektivního zaměření komunikačních aktivit je nutno 

rozlišovat tzv. relevantní části veřejnosti. Jde o skupiny jedinců, kteří se vyznačují určitými 

shodnými znaky.  

Charakteristické znaky skupiny pak ovlivňují výběr komunikačních technik. Pro 

komunikaci je důležitá systematičnost a soustavnost. Charakteristickou zvláštností 

komunikace zaměřené na veřejnost je ta skutečnost, že výsledky nelze očekávat okamžitě, 

nelze použít snadné a měřitelné ukazatele, které by prokazovaly příznivý posun.  

Do vnějšího informačního systému patří: 

 internet, 

 webové stránky, 

 e-mail, 
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 telefon, 

 spisová služba. 

Jako hlavní komunikační prostředek dnešní doby slouží globální počítačová síť – Internet. 

Jednou z jeho nejpoužívanějších služeb je nepochybně zprostředkování informací. Tyto 

nástroje lze také použít pro budování školního informačního systému jak uvnitř školy, tak 

ve vztahu k veřejnosti. Jednoduchý infomační systém si může organizace (škola) buď 

budovat sama, nebo tuto službu pro ni zajišťuje jiná organizace.  

Internet je veřejná celosvětová síť, je tvořen soustavou serverů (řídích počítačů) 

propojených přenosnými trasami.  Jeho provoz se řídí uznávanými standardy a protokoly, 

které vznikají na základě postupného vývoje a jsou projednávány ve standardizačních 

organizacích a vydávány ve formě doporučení. 

Webová stránka je dokument, který je obvykle poskytován v rámci Word Wide Webu. 

Stránky se skládají z textu, dat (obrázky, videa, zvuky) a odkazů, pomocí kterých je možné 

přejít na další webovou stránku. 

 

Součástí vnitřního i vnějšího informačního systému je e-mail, telefon a spisová služba 

(viz kapitola 5.4). 

7 Informační systémy České školní inspekce 

Informační systémy České školní inspekce jsou takové systémy, které jsou specifické pro 

práci přímo v České školní inspekci. Informační systémy zmíněné v této kapitole popisují 

stav v České školní inspekci tak, jak ho znají její zaměstnanci. Vzhledem k tomu, že jsem 

zaměstnancem České školní inspekce, nevyužívala jsem žádné zdroje k jejich popsání. 

Informace o některých a o jejich fungování obecně byly získány na webových stránkách 

zmíněných v seznamu dokumentace nebo přímo v odkazech pod čarou. 

7.1 Vnitřní informační systém  

Česká školní inspekce využívá tyto vnitřní informační systémy:  

 InspIS (inspekční databázový program), 

 GINIS (spisová služba),  

 e-mail,  

 intranet, 
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 telefon. 

InspIS je Inspekční informační systém, který slouží pro sběr dat a vyhodnocování dat 

z inspekční a kontrolní činnosti. Přístup k němu mají všichni pracovníci České školní 

inspekce s různými přístupovými právy. Slouží pro plánování a evidenci uskutečněných 

inspekčních akcí ve školách a školských zařízeních a k následnému zaznamenání dat 

z inspekční a kontrolní činnosti do formulářů.   

Inspekční činnost se zapisuje do formulářů, které jsou v daný okamžik k dispozici a jejichž 

forma je vytvářena centrálně (viz tvorba formuláře str. 26).  Proces vytváření formulářů 

reaguje okamžitě na potřeby České školní inspekce nebo MŠMT. 

Informace získané analýzou a následným vyhodnocením nasbíraných dat slouží například 

jako podklad pro tvorbu Výroční zprávy České školní inspekce nebo tematických zpráv 

České školní inspekce. 

 

Popis vnitřního databázového programu InspIS:  

Aplikace: 

- tisk, 

- náhled, 

- vzhled stránky, 

- konec. 

Číselníky: 

- inspektoráty,  

- inspektoři, 

- kategorie otázek. 

- náhled formulářů (zde jsou uvedeny všechny platné formuláře, které lze 

i vytisknout), 

- školy/školská zařízení (zde jsou evidovány všechny školy/školská zařízení - název, 

adresa, identifikátor, IČ, telefon, součásti a e-mailová komunikace), 

- uživatelé systému (uživatelské jméno, přístupová role, přístup kraj, osobní číslo 

zaměstnance), 

- e-mailové komunikace (aktuální e-mailové adresy škol, na které se jim rozesílají 

například rychlá šetření). 
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Akce: 

– plánování akcí (neinspektované instituce - vyhledání institucí, na kterých nebyla 

realizovány v daném období vybrané akce, inspektované instituce - vyhledání 

institucí, na kterých byly realizovány v daném období vybrané akce), 

– plánování inspektorů (parametry - rok, měsíc, oblast, specializace, školní inspektor 

či kontrolní pracovník, kolik má v daném měsíci plánovaných akcí a v jakých 

školách/školských zařízení po měsíci, zde je vidět i vytíženost jednotlivých 

inspekčních pracovníků), 

– offline formuláře/data (vygenerování formulářů pro sběr dat ve škole s možností 

následného nahrání vyplněných formulářů ve škole při inspekční činnosti do online 

systému). 

Reporty: 

– seznam reportů (měsíční výkaz inspektora). 

Okna: 

Nápověda: 

– témata nápovědy, 

– o aplikaci (verze aplikace). 

Číselníky: 

Všechny školy a školská zařízení uvedené ve školském rejstříku - platné i neplatné 

(neplatné jsou zde, kvůli přehledu již provedených akcí v minulosti), zde jsou o školách 

identifikační údaje (IČ, RED IZO, kraj, název školy/školského zařízení, adresa, e-mail, 

webové stránky, telefonní kontakt, zřizovatel, součásti – činnosti, které škola vykonává 

podle zápisu v rejstříku (mateřská škola, školní jídelna, výdejna atd.).  

Pokud vznikne nová škola/školské zařízení, musí se do databázového programu zadat také 

s těmito náležitostmi, které se zjistí z webových stránek www.uiv.cz nebo nám tuto 

informaci poskytují z jednotlivých krajských úřadů, kde provádí zápis do rejstříku.  

Uživatelé systému jsou všichni, kdo systém využívají, kteří mají nastavena různá 

přístupová práva do aplikace podle jednotlivých rolí (například čtenář - prohlížení dat, 

inspektor - vyplňování formulářů, vkládání dat a uzavírání akcí, lokaladmin - možnost 

zakládání akcí, vedoucí týmu plánuje akce, ale nemůže mazat akce, statistik - vyhodnocení 

dat, admin - administrace celé aplikaci; pouze ICT oddělení - tvorba formulářů, vkládání 

nových škol). 
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Pokud je akce po vyplněné uzavřena o otevření se musí žádat na intranetu přes Helpdesk, 

kde je nutné odůvodnit její otevření a vypsat signaturu, která je přidělena při jejím 

založení. 

Školní inspektor vytvoří zprávu v textovém editoru a umístí ji do informačního systému. 

Poté, co je zpráva uzavřena, ji informační systém překopíruje do adresáře monitorovaného 

aplikací Print2PDF. Automaticky je vytvořen PDF soubor, opatřen metadaty potřebnými 

pro vyhledávání a umístěn do skladu dokumentů, v němž mohou návštěvníci internetové 

stránky vyhledávat.
13

 

 

Tvorba formulářů pro sběr dat: 

Nejprve je zadán návrh formuláře z odboru informační činnosti metodiky na odbor ICT. 

Zde zaměstnanci odboru ICT vytvoří v InspISu požadovaný formulář pro sběr dat 

ve školách a školských zařízeních na požadované téma. 

 

Tvorba formuláře v InspISu: 

 definice struktury formuláře (vytváření záložek, kapitol, sekcí), 

 množiny odpovědí (zadání možných variant odpovědí) například číselný formát, 

datum, textové pole, možnost výběru jedné varianty odpovědi, možnost výběru 

variant odpovědí), 

 definice otázek (zadání otázek jednotlivých formulářů a přiřazení správné množiny 

odpovědí). 

Analýza dat: 

 umožňuje vyhodnocení nasbíraných dat dle různých kritérií, a to po zadání 

parametrů dotazů: 

- například pouze uzavřené akce – to znamená, pokud školní inspektor nebo 

kontrolní pracovník ve škole již provedl inspekční nebo kontrolní činnost a data 

vložil do databázového systému, pokud vše uzavřel tak s těmito daty lze již 

pracovat (například zprávy z tematického šetření, podklady pro výroční 

zprávy), 

- výběr jednotlivých otázek z konkrétního tématu, 

- exporty dat do MS Excel. 

                                                 
13

 http://www.602.cz/files/cs-csi.pdf 
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IMPORT Xml formulářů: 

 je převodník pro import elektronicky zasílaných záznamů o úraze, ze škol 

do vnitřního informačního systému (viz kapitola 5.2 vnější informační 

systémy). 

Export inspekčních zpráv: 

 převodník pro převod inspekčních zpráv do .pdf a následný export na webové 

stránky České školní inspekce. 

 

Do databázového systému InspIS mají vzdálený přístup i školy k vyplňování rychlých 

šetření. 

  

Rychlá šetření pro školy jsou na portálu http://data.csicr.cz, kde mají školy do něj přístup. 

Z InspISu jim jsou vygenerovány a zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo). 

Pokud je vypsáno rychlé šetření, obdrží škola e-mail s touto informaci.  

Následně se přihlásí do portálu, v sekci „aktuální šetření“ vyplní požadovaný formulář 

a po vyplnění jej uloží. Po uplynutí data, do kterého je nutné formulář vyplnit, je centrální 

šetření deaktivováno a nelze již údaje doplňovat nebo měnit. Přístupové údaje slouží 

pro trvalý přístup do systému. 

Rychlá šetření jsou zpracována na základě požadavku MŠMT nebo pro další zjištění jako 

podklad Výroční zprávy České školní inspekce. Oddělení analýz zpracuje výstup.  

 

Do spisové služby České školní inspekce mají přístup všichni zaměstnanci v rámci 

síťového připojení. 

Od listopadu 2010 používá Česká školní inspekce spisovou službu GINIS. GINIS je 

systém spisové služby, který umožňuje evidenci veškerých údajů o dokumentech, spisech 

včetně sledování pohybu dokumentů v organizaci. Je určen pro kompletní správu 

dokumentů v organizaci.  

Systém činnosti spisové služby plně vyhovuje platné legislativě a je možno jej použít jako 

výkonného a efektivního nástroje pro zajištění odborné správy dokumentů došlých 

a vzešlých z činnosti. Spisová služba GINIS pracuje naprosto rovnocenně s analogovými 

a elektronickými dokumenty. Je možné tedy evidovat jak papírový, tak elektronický 

dokument, ale i například obrazový nebo zvukový záznam. Údaje o jednotlivých 

http://data.csicr.cz/
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dokumentech se do systému pořizují ručním zadáváním, elektronickým vstupem nebo lze 

načíst data z jiných programů (systémů).  

Systém umožňuje splnit zákonné požadavky na řádný příjem, evidenci rozdělávání, oběh, 

vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním 

řízení.
14

  

Školní inspektoři a kontrolní pracovníci mají umožněn přístup do univerzálního spisového 

uzlu, který je určen k zapisování, evidenci dokumentů, přidělení, převzetí, vyřízení 

a vypravení. Eviduje všechny dokumenty si spisy včetně jejich pohybu v organizaci 

(podání došlých i vlastních dokumentů). Pro evidenci se používá evidenční prvek 

identifikátor (PID). 

Určení zaměstnanci na podatelně jak na ústředí České školní inspekce, tak na jednotlivých 

inspektorátech mají ještě přístup do modulu podatelna, který slouží pro hromadný příjem 

dokumentů, označení, evidenci a roztřídění dokumentů (na jednotlivé inspektoráty či přímo 

zaměstnance). Příjem zásilek jak v listinné podobě tak elektronické či digitální. Nejprve 

se označí dokument, buď nalepením identifikátoru (štítku s čárovým kódem), nebo 

vygenerováním tohoto identifikátorů uvnitř modulu.  

V České školní inspekci slouží Intranet pro vzájemnou komunikaci všech pracovníků 

v organizaci. Intranet byl zřízen v říjnu 2006.  

Hlavní stránky intranetu jsou zřízeny ústředím České školní inspekce a každý inspektorát 

má svoje stránky intranetu, kam si vkládá informace z inspektorátu (například zápisy 

z porad, plány a výkazy inspekční činnosti, odkazy na webové stránky krajských úřadů, 

ministerstev, jízdní řády, kontakty, aktuální informace o různém). 

E-mail 

Všichni zaměstnanci komunikují prostřednictvím firemního e-mailu, který je tvořen 

v doméně České školní inspekce (tvoří ho: jméno.příjmení@csicr.cz) 

Firemní e-mail MS Outlook 2010. Přes Server Microsoft Exchange Server, který slouží 

k výměně e-mailových zpráv a sdílení zdrojů. 

                                                 
14

 http://www.gordic.cz/portal/Default.aspx?tabid=58 
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Všichni zaměstnanci mohou do firemního e-mailu přistupovat i z domova nebo ze školy 

přes webové rozhraní. E-mailové zprávy mohou díky tomu vyřizovat i z domácího 

prostředí, čímž se podstatně zefektivní komunikace mezi jednotlivými pracovníky. 

Komunikační prostředek telefon, který v současné době využíváme pomocí pevné linky 

na každém pracovišti. Služební mobilní telefony mají v současné době pouze vedoucí 

pracovníci.  Česká školní inspekce má nově zřízenou telefonní ústřednu, která podporuje 

vzájemnou komunikaci mezi uživateli připojenými k těmto ústřednám, lze tedy realizovat 

tzv. příčkové volání. Příčkové volání mezi některými inspektoráty a ústředím České školní 

inspekce je zdarma.  

7.2 Vnější informační systém  

V případě komunikace s vnějším prostředím umožňuje prezentovat úspěchy organizace 

a  budovat dobré jméno. 

Do vnějšího informačního systému patří: 

 webové stránky, 

 InspIS - záznamy úrazů ze škol, 

 InspIS - přístup škol blesková šetření, 

 datová schránka. 

Webové stránky 

Internetové stránky České školní inspekce www.csicr.cz. Zahrnují čtyři záložky, 

podle nichž se mohou zájemci o informace snadno orientovat. Každá záložka má ještě 

podzáložku. Webové stránky jsou určeny jak pro širokou veřejnost, tak pro ředitele škol, 

učitele, rodiče. 

Rozdělení záložek a podzáložek:  

O NÁS 

- Kontakty (například jsou zde zveřejněny kontakty na vedení České školní inspekce, 

kontakty na krajské inspektoráty, úřední hodiny). 

- Projekty ESF (NIQES - Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací 

soustavy v České republice, Kompetence I - Projekt je řešen v rámci prioritní osy 

4a – systémový rámec celoživotního učení, Kompetence III – individuální národní 

projekt). 

- Mezinárodní šetření (zprávy OECD, PISA, TALLIS, PIRLS). 

- Mezinárodní šetření archiv. 
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- Mezinárodní spolupráce. 

- Organizační struktura (členění České školní inspekce). 

- Úřední deska (zde jsou vyvěšena výběrová řízení). 

- Žádosti, stížnosti a jiné podání. 

- Veřejné zakázky (vypsané veřejné zakázky). 

RODIČE 

- Na co se často ptáte (dotazy a odpovědi zaslané České školní inspekci od rodičů). 

- Užitečné odkazy (webové stránky jednotlivých organizací). 

UČITELÉ A ŠKOLA 

- Na co se často ptáte (dotazy a odpovědi zaslané České školní inspekci od rodičů). 

- Užitečné odkazy (webové stránky institucí). 

- Záznamy o úrazech (manuál k zasílání elektronicky vyplněného úrazy). 

- Testování v 5. a 9. ročnících (veškeré informace k testování žáků). 

DOKUMENTY 

- Inspekční zprávy (lze zadat název školy, adresu školy, město, IČ, identifikátor; poté 

se zobrazí počet zpráv v dané škole/školském zařízení). 

- Plán hlavních úkolů (vždy zveřejněn na daný školní rok). 

- Tematické zprávy (z daného šetření ve školním roce například Analýza školních 

vzdělávacích programů pro základní vzdělávání za období 2007-2011). 

- Výroční zprávy (zde jsou zveřejněny výroční zprávy od prosince 2007). 

- Kritéria hodnocení (nejprve jsou poradou vedení Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy schválena, poté zveřejněna na webových stránkách Kritéria 

hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání platná na školní rok). 

 Volba rychlého vyhledání (slouží k urychlení při vyhledávání dokumentu). 

Úrazy 

Záznamy o úrazech se vyhotovují (jak je uvedeno ve vyhlášce č. 64/2005 Sb., o evidenci 

úrazů dětí, žáků a studentů), jestliže po úrazu následuje nepřítomnost dítěte, žáka nebo 

studenta ve škole nebo školském zařízení, byl-li úraz smrtelný nebo byl-li záznam o úrazu 

vyhotoven na žádost zraněného nebo jeho zákonného zástupce. 

Školy mají ze zákona povinnost vést evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, k nimž došlo při 

vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. 

Konkrétní povinnosti škol, orgánů a institucí stanovilo MŠMT vyhláškou č. 64/2005 Sb., 
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o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. Od té doby Česká školní inspekce shromažďuje 

a analyzuje úrazy. Česká školní inspekce patří do stanoveného okruhu orgánů a institucí, 

kterým školy zasílají záznamy o úrazech.  

Od května 2010 školy a školské zařízení vyplňuje elektronický formulář v aplikaci 

602XML Filler. Pomocí aplikace formulářová data odešle (nutné připojení k internetu) 

přímo do informačního sytému České školní inspekce (InspIS). 

Největší problém pro některé školy vznikl s opatřením elektronického podpisu. Vzhledem 

k nutnému zabezpečení a zamezení musí být formulář ještě před odesláním opatřen 

zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou, které si škola musela 

obstarat (zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších 

zákonů zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů.
15

  

Elektronický formulář pro záznam je k dispozici ke stažení na webových stránkách České 

školní inspekce, včetně manuálu k vyplnění, k instalaci aplikace a odeslání formuláře. 

Školy a školská zařízení se mohou obracet s konkrétními dotazy na konzultanty nebo 

prostřednictvím e-mailové adresy (vše je zveřejněno na webových stránkách, v manuálu 

úrazy).
16

 

Datová schránka je definována jako elektronické úložiště speciálního typu, zřízené podle 

příslušného zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, které je určeno k doručování elektronických dokumentů mezi orgány veřejné 

moci na straně jedné a fyzickými a právnickými osobami na straně druhé.  

Datové schránky zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra České republiky, které pro ně 

zřídilo oficiální web www.datoveschranky. 

Provozovatelem informačního systému datových schránek je Česká pošta, s. p. Náklady 

na provoz systému hradí stát ze svého rozpočtu. Zřizování a provozování schránek je 

bezplatné (placenou službou však je uchovávání dokumentů po dobu delší 3 měsíců), 

zasílání zpráv od orgánů veřejné moci nebo orgánům veřejné moci je bezplatné.
17

 

Česká školní inspekce, orgán státní správy má jednu datovou schránku, která je společná 

i pro všechny inspektoráty. Datová schránka je v organizaci zřízena od listopadu 2010.  

 

                                                 
15

 http://www.gordic.cz/portal/Produkty/GORDICsupsupGINISsupsup/tabid/57/Default.aspx  
16

 http://www.csicr.cz/cz/Ucitele-a-skoly/Zaznamy-o-urazech 
17

 http://www.mvcr.cz/clanek/datove-schranky-co-jsou-datove-schranky.aspx 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektronick%C3%A9_%C3%BAlo%C5%BEi%C5%A1t%C4%9B&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Doru%C4%8Dov%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1n_ve%C5%99ejn%C3%A9_moci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Org%C3%A1n_ve%C5%99ejn%C3%A9_moci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Fyzick%C3%A1_osoba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1vnick%C3%A1_osoba
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_vnitra_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
http://www.datoveschranky/
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_po%C5%A1ta
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Postup při zpracování datové zprávy 

Na podatelnu České školní inspekce do datové schránky přijde zpráva a pracovník 

na podatelně ji přidělí na příslušný inspektorát. Odesílateli, jehož elektronickou adresu lze 

z doručeného dokumentu zjistit, potvrzuje ČŠI doručení dokumentu prostřednictvím 

elektronické podatelny neprodleně. Zpráva o doručení obsahuje: uznávanou elektronickou 

značku ČŠI, datum a čas s uvedením hodiny, kdy byl dokument doručen, charakteristiku 

doručeného dokumentu umožňujícího jeho identifikaci podle obsahu, předmětu 

dokumentu. 

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód nebo je v nepodporovaném formátu, není 

zpracovávána. Dokumenty jsou adresátům přednostně zasílány do datové schránky, pokud 

ji mají zřízenou. 

7.3 Využívání informačních prostředků v České školní inspekci 

v minulosti 

Česká školní inspekce od svého vzniku v roce 1991 využívala informačních prostředků, 

které se ale výrazně liší od těch, které se používají v dnešní době. Přenos informací byl 

vzhledem k tomu, že jich většina byla v listinné podobě mnohem složitější. Mnohem více 

byla využívána komunikace prostřednictví listových zásilek poštou a telefonickým 

spojením. 

Sběr dat se před 12 lety zpracovával do programové aplikace databázového subsystému 

Školy 2000. Jeho nejdůležitější částí byla jednotlivá data z hospitací. Data z hospitovaných 

hodin zadával do programové aplikace každý zúčastněný školní inspektor. Datové soubory 

a inspekční zprávy byly shromažďovány v jednotlivých inspektorátech a každý měsíc 

zasílány na ústředí České školní inspekce. Zde, na specializovaném pracovišti, byla 

provedena detailní kontrola jejich správnosti porovnáním s příslušnými inspekčními 

zprávami a protokoly.  

Všichni školní inspektoři využívali pro svou práci stolní počítač, v dnešní době všichni 

mají nejmodernější notebooky. 

 

Česká školní inspekce prošla od roku 2006 výraznou informační modernizací, byla 

instalována celorepubliková síť a zasíťována všechna pracoviště. 

Archiv inspekčních zpráv byl převeden do produktu Print2PDF (konverze dokumentů, 

umožňuje předávat dokumenty nebo tiskové výstupy z jakéhokoliv formátu do PDF) a jsou 
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k dispozici na internetové stránce http://zprávy.csicr.cz/ s přehledným vyhledáváním podle 

názvu školy, města atd. (viz kapitola 5.2). Takto lze získat přístup ke zprávám o všech 

inspekčních akcích, které byly v dotyčné škole provedeny. Průběžně jsou doplňovány další 

inspekční zprávy tak, jak vznikají.
18

 

 

Úrazy 

Do konce dubna 2010 školy/školská zařízení vyplňovala listinný formulář, který odesílala 

běžnou poštou na krajské inspektoráty České školní inspekce. Zde referentky data 

z formulářů přepisovaly do informačního systému České školní inspekce (InspIS). 

Přepisování zaslaných úrazů do systému InspIS bylo časově náročné. Za školní rok jich 

bylo v rámci inspektorátu zaznamenáno průměrně přes 2000. Úrazovost ve školách 

a školských zařízení byla sledována pouze na základě doručených záznamů o úrazu 

na jednotlivé inspektoráty České školní inspekce. 

 

Spisová služba  

Byla do listopadu 2010 aplikovaná formou podacího deníku na jednotlivých 

inspektorátech. Dokumenty do podacího deníku zapisovaly referentky v pořadí, v němž 

byly doručeny nebo následně odeslány (vyřízeny). Každý zaměstnanec, pokud chtěl 

odeslat dokument, musel si požádat o číslo jednací, které následně zapsala referentka 

do podacího deníku. 

 

E-mail 

E-mail dříve fungoval přes modem na jednotlivých pracovištích. Telefonické připojení 

fungovalo přes modem počítače. E-mailová komunikace byla omezená vzhledem 

k finanční náročnosti, do elektronické pošty se nahlíželo pouze 2x za den.  
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 http://www.602.cz/files/cs-csi.pdf 
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8 Výzkumná část 

8.1 Realizace výzkumu 

Základní a výběrový (zkoumaný) soubor 

a) školní inspektoři ve Středočeském inspektorátu (výběr - 30 školních inspektorů), 

b) školní inspektoři Pražského inspektorátu (výběr - 30 školních inspektorů), 

c) základní školy ve Středočeském kraji (výběr - 30 škol), 

d) základní školy v Praze (výběr - 30 škol). 

8.2 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je zmapovat informační systémy v České školní inspekce, analyzovat 

četnost jejich využívání (ve školách v Praze a ve Středočeském kraji a u školních 

inspektorů v Pražském a ve Středočeském inspektorátu ČŠI).   

Cílem výzkumu zaměřeného na pracovníky ČŠI ve Středočeském a Pražském inspektorátu 

je zjistit, který informační prostředek využívají při své práci nejčastěji. Zjistit výhody 

a nevýhody specializovaných informačních prostředků. Zjistit jejich návrhy ke zlepšení 

vnitřního informačního systému v rámci inspektorátu a návrhy ke zlepšení vnitřního 

informačního systému ČŠI jako celku. 

Cílem výzkumu zaměřeného na školy je zjistit, které formy vnější komunikace základní 

školy nejčastěji používají při předávání informací ČŠI. Zjistit výhody a nevýhody 

informačního systému ČŠI vůči škole. 

8.3 Tvrzení 

Vnější informační systém České školní inspekce hodnotí ředitelé škol jako efektivní. 

Vnitřní informační systém České školní inspekce hodnotí pracovníci Středočeského 

a Pražského inspektorátu jako efektivní. 

Specializované informační prostředky ve vnitřním informačním systému České školní 

inspekce ulehčují administrativní činnost školním inspektorům s výhradami, které jsou 

odstranitelné ve vývoji ICT. 

Využívání možností různých informačních prostředků školními inspektory 

ve Středočeském inspektorátu i v Pražském inspektorátu probíhá na stejné úrovni (neliší 

se). 
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8.4 Výzkumné metody19 

Pro sběr dat v rámci výzkumu byla použita metoda dotazníkového šetření, protože 

umožňuje rychlé shromažďování dat.  

Dotazník do základních škol byl rozeslán s doprovodným dopisem, a to e-mailem, 

ředitelům základních škol. 

Dotazník pro školní inspektory byl osobně předán na poradě inspektorátů. 

Dotazníky byly následně vyhodnoceny. 

 

Dotazník 

V dotazníku pro školní inspektory byly použity dvě otázky uzavřené a pět otázek 

otevřených. Před rozdáním dotazníků byl proveden předvýzkum formou rozhovoru nad 

jeho obsahem – bylo osloveno 12 školních inspektorů. Na základě vyhodnocení těchto 

rozhovorů byla přidána jedna otázka. Z důvodu doplnění informací (doplněna otázka 

č. 1 Jak dlouho jste zaměstnán/a v České školní inspekci?). 

Školní inspektory byli vybráni proto, že nejvíce používají prostředky informační techniky 

při své práci v ČŠI. 

V dotazníku pro ředitele základních škol bylo použito šest uzavřených otázek s možností 

výběru konkrétních položek a tři otázky otevřené (typu uveďte alespoň 2 …). 

Před rozesíláním dotazníků byl na pěti základních školách proveden předvýzkum formou 

telefonického rozhovoru s řediteli. Rozhovor se týkal první verze dotazníku. Na základě 

vyhodnocení těchto rozhovorů byly provedeny dílčí změny v dotazníku, které přispěly 

ke srozumitelnějšímu zadání. Základní školy byly vybrány proto, že pracovníci České 

školní inspekce s nimi nejčastěji komunikují. Protože ve Středočeském inspektorátu České 

školní inspekce pracuji a zároveň sídlo pracoviště je v Praze, vybrala jsem si tedy školy 

z těchto lokalit. 

Oba dotazníky jsou přílohou této bakalářské práce (příloha č. 1 - průvodní dopis, příloha 

č. 2 - dotazníky pro ředitele základní školy, příloha č. 3 - dotazník pro školní inspektory. 
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 http://it.pedf.cuni.cz/metodika/?kap=6 
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9 Návratnost dotazníku  

Vyplněný dotazník byl od školních inspektorů Středočeského inspektorátu vybrán osobně 

od všech 30 respondentů. Návratnost dotazníků byla 100 % (viz graf 1). 

 

Graf 1: Školní inspektoři ve Středočeském inspektorátu 

 

 

Z Pražského inspektorátu byly převzaty vyplněné dotazníky od 26 respondentů. Návratnost 

dotazníků byla tedy 86 % (viz graf 2). 

 

Graf 2: Školní inspektoři v Praze 

 

 

Vyplněný dotazník vrátilo 26 respondentů (ředitelů základních škol) ze Středočeského 

kraje z celkových 30. Návratnost dotazníků byla 86 % (viz graf 3). 
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Graf 3: Ředitelé ZŠ ve Středočeském kraji 

 

 

Od ředitelů základních škol v Praze se vrátilo 24 dotazníků z celkového počtu 30. 

Návratnost dotazníků byla 80 % (viz graf 4). 

 

Graf 4: Ředitelé ZŠ v Praze 
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9.1 Výzkumné výsledky - vyhodnocení 

9.1.1 Vyhodnocení dotazníku pro školní inspektory - Středočeský inspektorát 

 

Vyhodnocení otázky č. 1: Jak jste dlouhou zaměstnán/a v České školní inspekci? 

Nejvíce školních inspektorů ve Středočeském inspektorátu, kteří vyplnili dotazník, jsou 

zaměstnáni v ČŠI od 6-12 let (14 respondentů, tj. 46 %), nad 12 let (11 respondentů, 

tj. 36 %), a nejméně do 6 let (5 respondentů), viz graf 5.  

82 % zaměstnanců Středočeského inspektorátu pracovalo v ČŠI i v době, kdy ještě nebyly 

nynější informační systémy využívány. To znamená, že všichni tito ŠI se museli v průběhu 

své činnosti u ČŠI s nimi seznámit. To je o 2 % méně zaměstnanců než v Pražském 

inspektorátu (viz graf 26). 

 

 

Graf 5: Délka zaměstnání školních inspektorů v ČŠI (Středočeský inspektorát)   

 

 

Vyhodnocení otázky č. 2: Který informační prostředek využíváte nejčastěji při svojí 

inspekční práci? (z uvedeného vyberte 3 nejčastější). 

Z celkového počtu 30 dotázaných respondentů jich 24 odpovědělo, že využívají internet, 

což je 80 %. 17 školních inspektorů využívá vnitřní inspekční databázi InspIS, jako třetí 

nejčastější informační prostředek je používán intranet, kde odpovědělo 16 dotázaných 

respondentů.  

Žádný z respondentů neodpověděl, že využívá při své práci poštu. Z uvedeného je zřejmé, 

že pracovníci využívají nejvíce při své práci ICT. Komunikační prostředky používány 

na osobní komunikaci se používají méně. O tom vypovídá níže uvedený (viz graf 6). 
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Graf 6 : Nejčastější informační prostředek při inspekční práci (ŠI Středočeský inspektorát) 

 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 3: Který z uvedených prostředků (internet, intranet, návštěva 

školy, e-mail, InspIS) Vám poskytuje nejvíce informací při Vaší práci? 

Z celkového počtu 30 respondentů jich 10 odpovědělo, že jim nejvíce informací poskytuje 

internet. Stejně je tomu v Pražském inspektorátu, kde ŠI  označili internet jako informační 

prostředek, který jim také poskytuje nejvíce informací (viz graf 28). Na druhém místě jim 

nejvíce informací k jejich práci poskytuje návštěva školy (odpovědělo 8 respondentů) 

a na třetím místě intranet a InspIS, které nejvíce využívá pro získávání informací ke své 

práci 5 respondentů. Nejméně informací při práci jim poskytuje využití e- mailu 

(odpověděli pouze 2 respondenti). 

Školním inspektorům poskytuje při jejich práci nejvíce informací internet. Toto úzce 

souvisí se zjištěním, které zachycuje grafu 6 i 7 - školní inspektoři Středočeského 

inspektorátu upřednostňují při získávání informací prostředky ICT. 

Níže uvedený graf 7 znázorňuje počty odpovědí na požadovanou otázku. 
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Graf 7: Využitelnost informačních prostředků – ŠI Středočeský inspektorát 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 4: Jaké jsou podle Vás výhody specializovaných informačních 

prostředků (InspIS, GINIS). 

Školní inspektoři vidí výhody ve specializovaných informačních prostředcích (tj. InspIS, 

GINIS) znázorněné v následujícím grafu 8. 

Výsledkem uvedených výhod v InspISu je sledování historie činnosti školy a sledování 

školy v průběhu let, neboť z celkového počtu 30 respondentů jich odpovědělo 23. Tuto 

možnost tohoto informačního systému popsali i ŠI v Pražském inspektorátu, pouze ji 

popisovali jako informace ve vývoji o škole (viz graf 29). 

Druhou největší výhodu vidí školní inspektoři v přehlednosti, stejně tak jako v Pražském 

inspektorátu. Vše je na jednom místě, což výrazně uspoří čas při zjišťování informací 

(odpovědělo 18 respondentů).  

Jako třetí výhodu InspISu vidí respondenti ve formulářích offline/online (viz kapitola 5.1), 

kde odpovědělo 8 respondentů. Zde odpadá papírová dokumentace a veškeré poklady, 

formuláře je možné stáhnout před inspekcí do notebooku a vše vyplňovat přímo ve škole.   

O tom vypovídá níže uvedený graf 8. 
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Graf 8: Výhody InspISu – ŠI Středočeský inspektorát 

 

 

Z celkového počtu 30 respondentů jich 14 odpovědělo, že prvotní výhodou u GINISu je 

operativnost a rychlé předání dokumentů. Druhou výhodu vidí v přehlednosti 

(9 respondentů), na třetím místě uvádí 8 respondentů jako výhodu, že není třeba 

komunikovat prostřednictvím České pošty. O tom vypovídá níže uvedený graf 9. Jinak 

tomu bylo v Pražském inspektorátu, kde inspektoři označili jako první výhodu umožnění 

komunikace bez České pošty, což je rychlejší. Druhá výhoda v Pražském inspektorátu 

souvisela s elektronickým předáváním dokumentů, což se opět stahuje k rychlejší 

komunikaci (viz graf 30). 

 

Graf 9: Výhody spisové služby GINIS – ŠI Středočeský inspektorát 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 5: Jaké jsou podle Vás nevýhody specializovaných 

informačních prostředků (InspIS, GINIS), uveďte alespoň od každého dvě nevýhody. 

Největší nevýhodu v InspISu vidí z celkového počtu 30 respondentů v nepropojenosti 

systémů (InspIS s GINIS), kde odpovědělo 9 školních inspektorů. Některé získané údaje 
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se totiž zadávají duplicitně do obou systémů, což zvyšuje časovou náročnost na zpracování 

dat získaných ve školách.  O tomto problému psalo nejvíce ŠI i v Pražském inspektorátu 

(viz graf 31). 

Druhou nevýhodu vidí v obsáhlosti formulářů. Ve školách musí zjišťovat velké množství 

údajů a ty následně vyplňovat do formulářů (odpovědělo 8 respondentů), což je časově 

náročné a omezuje čas na realizaci dalších aktivit v rámci inspekční činnosti. 

Třetí nevýhodu vidí 7 respondentů v otvírání akcí (viz 5.1 vnitřní informační systém). 

Školní inspektor vyplní požadované formuláře, vloží inspekční zprávu či protokol a akci 

uzavře (cca do 1 měsíce). Pokud ale škola zašle zprávu o odstranění nedostatků, musí 

školní inspektor požádat (odbor ICT) o otevření celé akce a pak teprve může přiložit 

potřebné dokumenty. 

O nevýhodách v InspISu vypovídá níže uvedený graf 10. 

 

Graf 10: Nevýhody v InspISu – ŠI Středočeský inspektorát 

 

 

Nejčastější nevýhodu ve spisové službě GINIS vidí 9 respondentů (z celkového počtu 30) 

v problémech s odesíláním dokumentů mimo ČŠI. S tím souvisí kontrola doručených 

zásilek, zejména do datových schránek u menších škol (zmínilo 8 školních inspektorů). 

Špatnou kontrolu doručených zásilek zmínili na druhém místě i ŠI Pražského inspektorátu 

(viz graf 32). Podle 7 respondentů je další nevýhodou nepropojenost systému spisové 

služby GINIS a systému InspIS.  

O nevýhodách v GINISu vypovídá uvedený graf 11. 
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Graf 11: Nevýhody GINIS – ŠI Středočeský inspektorát 

 

 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 6: Co navrhujete ke zlepšení vnitřního informačního systému 

v rámci Vašeho inspektorátu. 

Z výzkumu je zřejmé, že 15 školních inspektorů z 30 oslovených, je s vnitřním 

informačním systémem ve Středočeském inspektorátu zcela spokojeno. Informační systém 

je naprosto funkční i přes složité územní rozložení pracovišť. Nic by na tomto systému 

neměnili. Tato odpověď vyjadřující naprostou spokojenost, ale vůbec nebyla zmíněna 

v Pražském inspektorátu. 

Jako druhým návrhem ve 12 případech bylo umožnění připojení do vnitřní sítě i mimo 

kancelář, například ze školy.  

A jako třetí nejčastější návrh (9 školních inspektorů) je uvedena možnost zavedení 

služebních mobilních telefonů. Jako nevýhodu uvedli, že v současné době mají služební 

mobilní telefon pouze vedoucí zaměstnanci. Zavedení služebního mobilu i mezi ostatní 

zaměstnance by usnadnilo propojenost mezi pracovníky a kontakty se školami. 

O funkčnosti vnitřního informačního systému vypovídá uvedený graf 12. 
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Graf 12: Návrhy na zlepšení v rámci Středočeského inspektorátu 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 7: Co navrhujete ke zlepšení vnitřního informačního systému 

ČŠI? 

Z výzkumu je zřejmé, že nejvíce ŠI (16 školních inspektorů) by uvítalo omezení rozsahu 

sbíraných dat ve škole. Ve druhém případě si pak 14 respondentů z 30 přeje zjednodušit 

a sjednotit informační systém (InspIS a GINIS). Toto by uvítali i inspektoři Pražského 

inspektorátu (viz graf 34). Důvodem je, že některé údaje jsou zadávány duplicitně do obou 

systémů, což je časově náročné a z hlediska pracovní efektivity neúčelné. Jako třetí návrh 

uvedlo celkem 7 oslovených respondentů zavést možnost přístupu do systémů i ze školy. 

O návrzích ke zlepšení vnitřního informačního systému vypovídá uvedený graf 13. 

 

Graf 13: Návrhy na zlepšení informačního systému 

 

 



45 

 

9.1.2 Vyhodnocení dotazníku pro ředitele základních škol ve Středočeském 

kraji 

Bylo osloveno celkem 30 ředitelů základních škol a vrátilo se 26 vyplněných dotazníků. 

To je 86 %. 

 

Vyhodnocení otázky č. 1: Vaše základní škola je? 

Z oslovených respondentů bylo nejvíce ředitelů úplných základních škol (celkem 19), 

z neúplných škol (1. - 5. ročník) 5 respondentů a z dalších neúplných škol (6. - 9. ročník) 

2 respondenti, o čemž vypovídá graf 14. Ředitelů úplných základních škol bylo také 

v Praze největší zastoupení. V Praze nebyl žádný z oslovených ředitelů z neúplné základní 

školy (6. – 9. ročníkem) viz graf 35. 

 

Graf 14: Typ škol 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 2: Využíváte webové stránky České školní inspekce? 

Z celkového počtu 30 dotázaných respondentů jich 26 odpovědělo, že využívají webové 

stránky ČŠI, což odpovídá 86 %. Z výsledku dotazníkového šetření je zřejmé, že všech 

26 respondentů, kteří vrátili dotazník, jich 13 odpovědělo, že webové stránky ČŠI sledují 

v intervalu 1x - 2x za měsíc, což je shodné s řediteli ZŠ v Praze (viz graf 36). Šest ředitelů 

je sleduje nepravidelně, ale více se na ně zaměří před ohlášením inspekční činnosti. O tom 

vypovídá graf 15. 
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Graf 15: Využití webu ČŠI ředitelé ZŠ ve Středočeském kraji 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 3: Pokud využíváte webové stránky České školní inspekce, 

zaškrtněte dvě nejčastější záložky a v nich dva nejčastější odkazy. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že nejčastěji jsou na webových stránkách ČŠI 

využívány záložky (viz graf 17) „Učitelé a školy“, což odpovědělo 18 respondentů z 30. 

Z nich 14 využívá nejčastěji podzáložky „Testování žáků 5. a 9. ročníků“ (zřejmě 

k blížícímu se termínu testování) a další nejvíce využívaná, 11 respondenty, je podzáložka 

„Záznamy o úrazech“.  

Druhou nejčastěji využívanou záložkou na webu ČŠI (14 respondentů) jsou „Dokumenty“ 

(viz graf 18). V nich sledují ve 14 případech zejména podzáložku „Kritéria hodnocení“. 

Další v pořadí využívanou podzáložkou jsou „Inspekční zprávy“, což odpovědělo 

9 respondentů. Využívání záložky „Rychlá volba“ (viz graf 19) s podzáložkou „Testování 

5.  a 9. ročníků“ potvrdilo v dotazníku 11 respondentů a 10 respondentů odpovědělo, 

že nejčastěji v podzáložce využívá „Úrazy“. Dva respondenti odpověděli, že využívají 

i záložku „Rodiče“ (viz graf 16). 

 

Graf 16:  Záložka - Rodiče 
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Graf 17: Záložka - Učitelé a školy 

 

 

Graf 18: Záložka - Dokumenty 

 

 

 

Graf 19: Záložka – Rychlá volba 
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Vyhodnocení otázky č. 4: Nejčastěji poskytujete tyto informace České školní inspekci: 

Nejvíce dotázaných (12 ředitelů z 26) odpovědělo, že České školní inspekci poskytuje 

blesková šetření. Jako další (celkem 9 respondentů) poskytují hlášení o úrazech (viz graf 

20). Poskytování informací ČŠI má zastoupení ve stejném pořadí jako u ředitelů ZŠ 

v Praze. (viz graf 41). 

 

Graf 20: Informace pro ČŠI – ředitelé ZŠ ve Středočeském kraji 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 5: Při komunikaci s ČŠI nejčastěji využíváte (vyberte tři 

možnosti): 

Mezi nejčastější komunikační prostředek škol vzhledem k ČŠI patří webové stránky, což 

odpovědělo 26 respondentů. Ředitelé pražských škol však využívají webové stránky až 

na třetím místě (viz graf 42). Nejčastěji ředitelé škol Středočeského kraje komunikují, 

prostřednictvím e-mailu (18 respondentů), podobný stav byl zjištěn i u ředitelů pražských 

škol. Nejméně četný způsob komunikace je osobní návštěva (pouze 2 respondenti) - toto  

platí pro ředitele ZŠ ve Středočeském kraji i v Praze. O tom vypovídá graf 21. Překvapivě 

málo ředitelé využívají datovou schránku (4 respondenti). To je podobné i u inspektorů 

Středočeského inspektorátu, kteří zařadili využívání datové schránky až na šesté místo 

(viz graf 6). 
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Graf 21: Prostředky komunikace – ředitelé ZŠ ve Středočeském kraji 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 6: Předávání informací škole ze strany ČŠI je bezproblémové? 

Všichni dotázaní respondenti (celkem 26) odpověděli, že předávání informací ze strany 

ČŠI je bezproblémové. Viz graf 22. Toto potvrdili i ředitelé pražských škol (viz graf 42). 

 

Graf 22: Bezproblémová komunikace 

 

  

Vyhodnocení dotazníku otázka č. 7: Výhody v informačním systému ČŠI vůči škole 

(uveďte alespoň dvě výhody). 

Mezi výhody informačních systémů ČŠI patří přehlednost a srozumitelnost, což uvádí 

15 respondentů. Jako druhou výhodu vidí 8 respondentů v aktuálnosti informací, dále 

v bezprostřední reakci na změny v právních předpisech (viz graf 23). Přehlednost 

a aktuálnost vyhodnotili jako největší výhody i ředitelé v Praze (viz graf 44). 
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Graf 23: Výhody v informačním systému ČŠI vůči škole – ředitelé ve Středočeském kraji 

 

 

Vyhodnocení dotazníku otázka č. 8: Nevýhody v informačním systému ČŠI vůči škole 

(uveďte alespoň dvě nevýhody). 

Nejčastější nevýhodu v informačních systémech ČŠI vidí školy (18 respondentů) 

v požadovaných informacích, které musí školy ČŠI poskytovat. Na tom se shodují 

i ředitelé pražských škol (viz graf 45). Jako druhou nevýhodu vidí v datových schránkách, 

kde odpovědělo celkem 7 respondentů, neboť některé školy ještě datové schránky nemají 

zřízeny. 

O tom vypovídá graf 24. 

 

Graf 24: Nevýhody v informačním systému ČŠI vůči škole (ZŠ ve Středočeském kraji) 
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Vyhodnocení dotazníku otázka č. 9: Navrhněte, co se má zlepšit v informačním 

systému vůči školám (uveďte alespoň dva návrhy). 

Z celkového počtu odevzdaných dotazníků byl nejčastější návrh na zlepšení v informačním 

systému ČŠI ve snížení počtu požadovaných dat, což navrhlo 10 respondentů. V tom vidí 

stejný problém i ředitelé v Praze (viz graf 46). 

Druhý návrhem výhod zlepšení informačního systému (6 respondentů) bylo psaní dotazů 

ČŠI přímo přes její webové stránky, pro ulehčení práce (přes webové rozhraní). Totéž by si 

přáli i ředitelé škol v Praze. 

Viz graf 25.  

  

Graf 25: Návrhy na zlepšení informačních systémů vůči škole (ZŠ ve Středočeském kraji) 

 

9.1.3 Vyhodnocení dotazníku pro školní inspektory - Pražský inspektorát 

Celkově bylo osloveno 30 školních inspektorů z Pražského inspektorátu. Dotazník vrátilo 

26 školních inspektorů (viz graf 2). 

 

Vyhodnocení otázky č. 1: Jak jste dlouhou zaměstnán/a v České školní inspekce? 

Nejvíce školních inspektorů v Pražském inspektorátu, kteří odevzdali dotazník, jsou 

zaměstnanci v České školní inspekci nad 12 let (13 respondentů), druhou největší skupinou 

jsou zaměstnanci od 6-12 let (9 respondentů) a nejméně do 6 let (4 respondenti). 

Viz graf 26 
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Graf 26: Délka zaměstnání školních inspektorů v ČŠI (Pražský inspektorát)   

 

Vyhodnocení otázky č. 2: Který informační prostředek využíváte nejčastěji při svojí 

inspekční práci? (z uvedeného vyberte 3 nejčastější). 

Dotázaní respondenti nejčastěji využívají při své inspekční práci nejvíce internet, InspIS  

a e-mail.  

25 respondentů což je 96 %, že využívají internet. V porovnání se Středočeským 

inspektorátem je zde využívání internetu četnější (viz graf 6 a 27). 13 školních inspektorů 

využívá vnitřní inspekční databázi InspIS a 11 využívá při své práci e-mail. Žádný 

z respondentů nepotvrdil využívání pošty stejně jako školní inspektoři Středočeského 

inspektorátu (viz graf 6). 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že mezi tři nejvyužívanější informační prostředky 

v Pražském inspektorátu patří internet, InspIS a intranet.  

O tom vypovídá uvedený graf 27. 

 

Graf 27: Nejčastější informační prostředek při inspekční práci (ŠI v Praze) 
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Vyhodnocení otázky č. 3: Který z uvedených prostředků (internet, intranet, návštěva 

školy, e-mail, InspIS) Vám poskytuje nejvíce informací při Vaší práci? 

11 respondentů z 26 odpovědělo, že nejvíce informací jim poskytuje internet. Na druhém 

místě pak 8 respondentů uvádí, že nejvíce informací jim poskytuje návštěva školy. Tento 

počet je totožný s počtem ve Středočeském inspektorátu. Na třetím místě je internet, který 

poskytuje nejvíce informací 4 respondentům. O tom vypovídá graf 28. 

 

 

Graf 28: Využitelnost informačních prostředků – ŠI v Praze 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 4: Jaké jsou podle Vás výhody specializovaných informačních 

prostředků (InspIS, GINIS). 

Školní inspektoři vidí výhody zejména ve specializovaných informačních prostředcích 

(tj. InspIS, GINIS). 

Z celkového počtu 26 odevzdaných dotazníků bylo z 20 zřejmé, že největší výhodou při 

využívání InspISu je možnost sledovat vývoj školy od poslední návštěvy. Jako druhou 

výhodu vidí 18 respondentů v přehlednosti (vše je na jednom místě). Toto zjištění uvádějí 

i inspektoři ve Středočeském inspektorátu (viz graf 8). 

Jako třetí výhodu vidí 7 respondentů ve formulářích offline/online (viz kapitola 5.1). 

Formuláře je možné připravit do notebooku před inspekcí a  ve škole je využívat. O tom 

vypovídá následující graf 29. 
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Graf 29: Výhody InspIS – ŠI v Praze 

 

 

Jako největší výhodu ve spisové službě GINIS vidí 12 respondentů v odpadnutí 

komunikace přes poštu, většina dokumentů je zasílána elektronicky. Jako druhou největší 

výhodu vidí 8 respondentů v elektronickém předávání dokumentů. Předávat dokumenty lze 

s rámci celé organizace, vše probíhá pouze elektronicky. Tuto otázku vůbec 

nezodpovědělo 6 respondentů.  

O tom vypovídá graf 30.  

 

Graf 30: Výhody spisové služby GINIS – ŠI v Praze 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 5: Jaké jsou podle Vás nevýhody specializovaných 

informačních prostředků (InspIS, GINIS), uveďte alespoň od každého dvě nevýhody. 

Největší nevýhodu v InspISu vidí oslovení respondenti v nepropojenosti systému InspIS 

a GINIS, druhou nevýhodu vidí 9 respondentů v obsáhlosti formulářů, ve školách musí 
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zjišťovat velké množství dat a zadávat je do formulářů. Totéž bylo zjištěno 

i ve Středočeském inspektorátu (viz graf 10). S tím je spojena třetí nevýhoda InspISu - 

obsáhlost kontroly zadaných dat, která je časové náročná, což odpovědělo 7 respondentů 

z Pražského inspektorátu. 

O nevýhodách v InspISu vypovídá graf 31. 

 

Graf 31: Nevýhody InspIS – ŠI v Praze 

 

 

Největší nevýhodu GINISu vidí 12 respondentů v  nepropojenosti systémů a  druhou 

nevýhodu v následné kontrole doručených dokumentů. Někdy systém zaznamená, že je 

dokument doručen a například telefonickým kontaktem je ověřeno, že škola přesto zásilku 

neobdržela. Tuto nevýhodu popsalo 10 respondentů. Třetí nevýhodu vidí 8 respondentů 

v problémech při odesílání dokumentů. Středočeští inspektoři zařadili tuto nevýhodu 

na první místo (viz graf 11). 

Viz následující graf 32. 

Graf 32: Nevýhody GINIS – ŠI v Praze 
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Vyhodnocení otázky č. 6: Co navrhujete ke zlepšení vnitřního informačního systému 

v rámci Vašeho inspektorátu (uveďte dva návrhy)? 

Školní inspektoři navrhují ke zlepšení vnitřního informačního systému v rámci Pražského 

inspektorátu vkládání více informací a jejich aktualizace na intranetu Pražského 

inspektorátu, což zmínilo 10 respondentů z celkového počtu 26 (odevzdané dotazníky). 

Jako další návrh na zlepšení odpovědělo celkem 7 respondentů na snížení práce ve spisové 

službě GINIS. 

Třetí návrh je na zřízení správce sítě ICT, zde podalo návrh 5 respondentů. 

O tom vypovídá graf 33. 

 

Graf 33: Návrhy na zlepšení informačního systému v rámci Pražského inspektorátu 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 7: Co navrhujete ke zlepšení vnitřního informačního systému 

ČŠI? 

Z výzkumu je zřejmé, že 12 respondentů z 26 navrhuje zjednodušit a sjednotit informační 

systém (InspIS a GINIS), protože některé údaje, jsou zadávány duplicitně do obou 

systémů, což je časově náročné. Ve druhém případě pak 10 respondentů navrhuje snížit 

počtu sbíraných dat ve škole do formulářů InspIS, na rozdíl od Středočeského inspektorátu, 

kde se tento požadavek objevil na prvním místě (viz graf 13). Třetí návrh se týká zlepšení 

informačního systému, tzn. umožnit přístup do informačních systémů České školní 
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inspekce i ze školy, což by zjednodušilo práci v případě potřeby dalších formulářů pro 

inspekční práci, zde odpověděli 4 respondenti. 

O návrzích ke zlepšení vnitřního informačního systému vypovídá níže uvedený graf 34. 

 

Graf 34: Návrhy na zlepšení informačního systému 

 

9.1.4 Vyhodnocení dotazníku pro ředitele základních škol Praze: 

Dotazník byl rozeslán 30 ředitelům základních škol v Praze, vrátilo se 24 vyplněných 

dotazníků (viz Graf 4). 

 

Vyhodnocení otázky č. 1: Vaše základní škola je? 

Z celkového počtu dotazníků odevzdaných řediteli pražských základních škol, odpovědělo 

20 z nich, že jejich základní škola je úplná (1. – 9. ročník), 4 respondenti odpověděli, že je 

jejich základní škola neúplná (1. - 5. ročník). Žádná z oslovených škol nepatřila do neúplné 

základní školy s pouze 6. - 9. ročníkem. Takové školy se však vyskytovali 

ve Středočeském inspektorátu (viz graf 14). 

O tom vypovídá graf 35. 

 

Graf 35: Typ školy 
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Vyhodnocení otázky č. 2: Využíváte webové stránky České školní inspekce? 

Dotazníkové šetření ukázalo, že webové stránky ČŠI využívají všichni respondenti, kteří 

odevzdali dotazník, tedy celkem 24. U odpovědi ano, měli označit jak často. 

V možném intervalu 1 - 2x za měsíc odpovědělo 11 respondentů. Což je shodné 

s odpověďmi ředitelů ZŠ ve Středočeském kraji (viz graf 15). Nejméně respondentů 

(celkem 2 respondenti) odpověděli, že webové stránky využívají týdně (viz graf 36). 

 

Graf 36: Využití webu ČŠI – ředitelé ZŠ v Praze 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 3: Pokud využíváte webové stránky České školní inspekce, 

zaškrtněte dvě nejčastější záložky a v nich dva nejčastější odkazy. 

Z dotazníkového šetření vyplynulo, že z 24 respondentů 14, nejčastěji využívá obě záložky 

„učitelé a školy“ a „dokumenty“ (graf 38, graf 39) a v nich využívá 11 respondentů 

podzáložku „záznamy o úrazech“ a 10 respondentů „testování žáků 5. a 9. ročníků“. 

Druhou nejčastěji využívanou záložkou na webu ČŠI je „rychlá volba“ - 11 respondentů 

(graf 40) a podzáložka „úrazy“ - 11 respondentů, dále pak „testování žáků 5. a 9. ročníků“ 

– 9 respondentů.  

 

Graf 37: Záložka - Rodiče 
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Graf 38: Záložka - Učitelé a školy 

 

  

 

Graf 39: Záložka - Dokumenty 

 

 

Graf 40: Záložka - Rychlá volba 
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Vyhodnocení otázky č. 4: Nejčastěji poskytujete tyto informace České školní inspekci: 

Nejvíce dotázaných (celkem 10 ředitelů) uvedlo, že poskytují ČŠI nejčastěji informace 

v bleskových šetřeních. Jako druhou informaci poskytují nejvíce hlášení o úrazech, což 

odpovědělo 8 dotázaných. Jako další (celkem 6 respondentů) poskytují informace 

k testování žáků (viz graf 41). Poskytování informací ČŠI má zastoupení ve stejném pořadí 

jako u ředitelů ZŠ ve Středočeském kraji. (viz graf 20). 

 

Graf 41: Informace pro ČŠI – ředitelé ZŠ v Praze 

 

 

Vyhodnocení otázky č. 5: Při komunikaci s ČŠI nejčastěji využíváte (vyberte tři 

možnosti): 

Při komunikace s ČŠI 22 ředitelů škol v Praze nejvíce používá telefon, ve Středočeském 

kraji ho ředitelů využívají na třetím místě (viz graf 21). Jako druhý prostředek komunikace 

používá 20 respondentů e-mail, jako třetí nejčastější prostředek komunikace využívá 16 

respondentů webové stránky (viz graf 42). Nejméně využívanou komunikací s ČŠI je 

osobní návštěva ředitele (platí i pro Prahu i Středočeský kraj). Překvapivě málo 6 využívá 

datovou schránku. Malé využívání datové schránky je zřejmé i ze strany ČŠI, kde 

v Pražském inspektorátu bylo zjištěno využívání datové schránky až na šestém místě (viz 

graf 27). 
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Graf 42: Prostředky komunikace s ČŠI – ředitelé ZŠ v Praze 

 

Vyhodnocení otázky č. 6: Předávání informací škole ze strany ČŠI je bezproblémové? 

Všichni dotázaní (24 respondentů) odpověděli, že předávání informací ze strany ČŠI je 

bezproblémové (viz graf 43). Při komunikaci bezproblémovost potvrdili i ředitelé 

Středočeských škol (viz graf 22). 

 

Graf 43: Komunikace ze strany ČŠI (bezproblémová) 

 

 

Vyhodnocení dotazníku otázka č. 7: Výhody v informačním systému ČŠI vůči škole 

(uveďte alespoň dvě výhody). 

Největší výhodu vidí 20 oslovených respondentů v přehlednosti webových stránek. Druhou 

výhodu vidí 9 respondentů v aktuálnosti stránek. První i druhá zmíněná výhoda se shoduje 

se zjištěným stavem ve Středočeském kraji (viz graf 23). Třetí výhodu vidí 6 respondentů 

v dostupnosti webu; výhodou jsou pro ně i rychlá šetření, kde odpadá návštěva školy 

ze strany ČŠI.  

O tom graf 44. 
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Graf 44: Výhody v informačním systému ČŠI vůči škole – ředitelé ZŠ v Praze 

 

Vyhodnocení dotazníku otázka č. 8: Nevýhody v informačním systému ČŠI vůči škole 

(uveďte alespoň dvě nevýhody). 

Největší nevýhodu vidí 15 dotazovaných v nadměrném množství požadovaných informací. 

Na tom se shodují i ředitelů Středočeských škol (viz graf 24). Jako druhou nevýhodu vidí 

6 respondentů v jejich časovém zatížení a jednostrannosti zjišťovaných informací (viz graf 

45).  

 

Graf 45: Nevýhody v informačním systému ČŠI vůči škole – ředitelé ZŠ v Praze 

 

 

Vyhodnocení dotazníku otázka č. 9: Navrhněte, co se má zlepšit v informačním 

systému vůči školám (uveďte alespoň dva návrhy). 

Největší část, 10 ředitelů v Praze, navrhlo na zlepšení informačního systémů vůči školám 

snížení počtu požadovaných dat, která zasílají na ČŠI. O tom vypovídá i (graf 45), 

ze kterého vyplývá tato informace i jako největší nevýhoda informačního systému. V tom 

vidí stejný problém i ředitelé ve Středočeském kraji (viz graf 25). 
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Druhý návrh na zlepšení vidí ředitelé škol v možnosti přidání okna  - kontaktního 

formuláře, kde by bylo možné psát dotazy přímo na webové stránce ČŠI, bez nutnosti 

využití školního e-mailu (Outlooku). Totéž navrhovali na druhém místě i ředitelé škol 

ve Středočeském kraji (viz graf 24). 

Třetím návrhem je zřízení právně poradenské informační linky pro školy (školské 

předpisy), tento návrh podalo 5 respondentů (viz graf 46). 

 

 

Graf 46: Návrhy na zlepšení informačního systému ČŠI vůči škole (ředitelé ZŠ v Praze) 

 

 

10 Shrnutí výsledků vyhodnocení  

Informační systém ČŠI 

1. Školní inspektoři při své práci nejčastěji používají internet, InspIS a intranet. 

2. Školním inspektorům poskytuje při jejich práci nejvíce informací internet a návštěva 

školy. 

3. Školní inspektoři vidí tyto výhody ve specializovaných informačních prostředcích:  

InspIS – přehlednost a časová úspora, historie činnosti školy a sledování školy 

v průběhu let. 

GINIS – operativnost a předání dokumentů, přehlednost o realizovatelných akcích 

a komunikace bez pošty. 

4. Školní inspektoři vidí tyto nevýhody při využívání ve specializovaných informačních 

prostředcích: 

InspIS – velký rozsah sběru dat, systém není dostupný mimo kancelář. 
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GINIS – časově náročný, problémy s odesíláním dokumentů mimo ČŠI chybí zpětná 

kontrola. 

5. Školní inspektoři navrhují ke zlepšení vnitřního informačního systému v rámci 

inspektorátu připojení do sítě mimo kancelář a služební mobilní telefon pro každého 

školního inspektora. 

6. Školní inspektoři navrhují ke zlepšení vnitřního informačního systému ČŠI:  

Zjednodušit a sjednotit informační systém, omezit rozsah sbíraných dat. 

 

Vnější informační systém 

1. Školy sledují webové stránky ČŠI 1x – 2x za měsíc. 

2. Školy nejčastěji využívají na webových stránkách ČŠI záložky učitelé a školy, rychlou 

volbu. 

3. Nejčastěji poskytují ČŠI informace o úrazech (tzv. hlášení o úrazech). 

4. Nejčastěji využívají při komunikaci s ČŠI telefon. 

5. Výhody v informačním systému ČŠI vůči škole jsou:  

Přehlednost webových stránek. 

Blesková šetření jsou uživatelsky jednoduchá. 

6. Nevýhody v informačním systému ČŠI vůči škole jsou:  

Požadováno mnoho informací. 

Časové zatížení ředitelů. 

7. Návrhy na zlepšení informačního systému vůči školám jsou:  

Informovanost o akcích s větším časovým předstihem. 

Zpětná vazba v rychlém šetření. 

 

K délce doby, po kterou jsou školní inspektoři zaměstnáni u České školní inspekce: 

Ve Středočeském inspektorátu je nejvíce zaměstnanců, kteří působí v ČŠI 6 - 12 let 

(celkem 14 respondentů). Toto zjištění může mít vliv i na používání ICT techniky oproti 

Pražskému inspektorátu, kde je nejvíc respondentů (celkem 13), kteří jsou zaměstnanci 

ČŠI déle než 12 let. Toto porovnání může souviset s návrhem na požadavek Pražského 

inspektorátu, aby měli pracovníka, který se bude zabývat správou sítě.  
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K úplnosti základních škol: 

Ředitelé ZŠ v Praze i ve Středočeském zmínili časovou náročnost při vyplňování šetření. 

Pokud jsou navíc neúplnou ZŠ, tak je pro ně vyplňování bleskových nebo rychlých šetření 

nejen časově náročné, ale i z hlediska organizačního působí komplikace.  

Dříve byla rychlá šetření v kompetenci Ústavu pro informace ve vzdělávání, nyní zajišťuje 

sběr těchto dat ČŠI. 

10.1 Návrhy na zkvalitnění informačního systému 

Dotazníkovým šetřením bylo pracovníky Středočeského a Pražského inspektorátu 

potvrzeno, že vnitřní informační systém České školní inspekce je efektivní. 

Specializované informační prostředky ulehčují administrativní činnost školním 

inspektorům.  

Současně bylo zjištěno, že vnitřní informační systém má také nedostatky, jejichž 

odstraněním by se efektivita práce zvýšila. Zejména by bylo přínosem propojit spisovou 

službu GINIS s informačním systémem InspIS. Prozatím to nelze uskutečnit, protože 

každá aplikace využívá jinou databázovou strukturu. Pokud by se podařilo zajistit 

propojenost, bylo by možné oba systémy propojit a tím snížit administrativní zátěž 

školních inspektorů a zvýšit efektivitu jejich práce, ale také celé ČŠI. Vhodné by také bylo 

zajistit možnost získat faktické informace o elektronickém doručení zásilek mimo ČŠI 

a odstranit občasnou nefunkčnost systému. To je však věcí firmy spravující elektronickou 

spisovou službu. 

Vybavení školních inspektorů mobilními telefony by výrazně zlepšilo nutnou operativní 

komunikaci mezi týmy v terénu, zejména vnitřní poradenskou činnost včetně sdílení 

informací při řešení vzniklých situací.  V době zpracování bakalářské práce byla školním 

inspektorům nabídnuta možnost služebního mobilního telefonu, což by mohlo přispět 

k lepšímu propojení pracovníků mezi sebou i s jednotlivými pracovišti nebo školami. 

Dále by bylo vhodné, jak vyplynulo z výsledků výzkumného šetření, snížit množství 

sbíraných dat včetně formulářů, což je ovšem vnitřní věcí ČŠI a není předmětem 

hodnocení nebo zjišťování v rámci výzkumu realizovaného při této bakalářské práci. 

Vzhledem k tomu, že intranet je pro každý krajský inspektorát samostatný, požadovali 

někteří pracovníci Pražské inspektorátu pravidelné aktualizování informací na intranetu.  
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Školní inspektoři v obou inspektorátech by uvítali umožnění přístupu na intranet 

a do vnitřních systémů ČŠI (GINIS, InspIS) i z terénu (ze školy). To není možné, protože 

spisová služba GINIS má svoji vnitřní síťovou aplikaci, a také z důvodu bezpečnosti. 

Ve zmíněném systému jsou dokumenty a data celé organizace, které nelze zveřejnit (zákon 

o ochraně osobních údajů), bylo by tedy nevhodné síť vystavovat zbytečnému nebezpečí. 

Přístup do inspekčního systému InspIS je zajištěn pouze v podobě „balíčků“, které 

umožňují generování formulářů do offline podoby a jejich vyplňování ve škole. Tím 

odpadá práce s listinnou podobou formulářů. Vyplněné formuláře lze po příchodu 

na pracoviště přehrát do online databáze a nadále s nimi pracovat. 

 

Dotazníkovým šetřením mezi řediteli vybraných základních škol Středočeského kraje 

a Prahy potvrzeno, že vnější informační systém České školní inspekce je efektivní. 

Současně bylo zjištěno, že vnější informační systém by se mohl stát daleko větším 

pomocníkem než doposud. Výrazněji by usnadnil práci nejen ředitelům škol, ale i dalším 

účastníkům vzdělávání (současným i potenciálním), pokud by byla vytvořena poradenská 

on-line služba, a to i přesto, že ČŠI je především kontrolním a hodnotícím orgánem, jak 

vyplývá ze školského zákona. Uživatelé by se mohli dotazovat na problematiku výchovy 

a vzdělávání a s tím souvisejícími právními předpisy. ČŠI by jim pak na základě právních 

výkladů MŠMT kompetentně odpovídala. Toto nelze uskutečnit, protože činnost ČŠI je 

stanovena zákonem a organizace k tomu není oprávněna. Některé dotazy kladené ČŠI jsou 

i s patřičnou odpovědí (v obecné rovině) zveřejněny na webových stránkách ČŠI), je tedy 

možné nejprve prostudovat, zda se již někdo na podobnou otázku nedotazoval.  

Mnoho škol má možnost využívat právních služeb v rámci spolupráce se svým 

zřizovatelem.  

Především pro ředitele škol by rovněž bylo přínosem, kdyby se snížilo množství na nich 

požadovaných dat a vznikla zpětná vazba z tzv. rychlých šetření ČŠI z důvodu vlastního 

hodnocení škol a stanovení následných opatření potřebných k jejich rozvoji. Tyto 

informace ale mohou ředitelé škol vyčíst z každoroční výroční zprávy, kterou Česká školní 

inspekce ze zákona zpracovává. Pokud se ředitelé škol vyjádřili, že z rychlých šetření 

nemají výstupní informace, zpětnou vazbu, svědčí to o tom, že webové stránky ČŠI neznají 

dobře, neboť informace o vydání tematických zpráv nebo výročních zpráv jsou na nich 

vždy uveřejněné, včetně zmíněných dokumentů.  

Některá rychlá šetření slouží také jako dílčí nezveřejňované informace pro záměry MŠMT. 
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11 Závěr 

Tato bakalářská práce se zabývá informačním systémem České školní inspekce z pohledu 

školních inspektorů dvou inspektorátů – Středočeského a Pražského. Prostřednictvím 

dotazníků jsem usilovala o zjištění výhod a nevýhod stávajícího informačního systému, 

v případě nevýhod pak doporučeními k jejich odstranění. 

První část této práce poskytuje základní obecné údaje o možnostech informačních systémů, 

přenosu informací, údaje o České školní inspekci jako samostatném správním úřadu, 

ale mapuje také předchozí a současný stav informačních systémů v této organizaci.  

Na základě informací poskytnutých řediteli škol ve Středočeském kraji a v Praze, ale také 

školních inspektorů Pražského a Středočeského inspektorátu byla zpracována jednotlivá 

zjištění, data analyzována, sumarizována a zapracována do grafů. Jejich porovnáním je 

možné zjistit spokojenost nebo nespokojenost s informačním systémem ČŠI uvnitř 

i směrem k veřejnosti, v tomto případě školám. 

 

Zjištěno bylo, že nejčastěji využívaným informačním zdrojem obecně, pro ČŠI i ředitele 

škol je internet. Naopak nejméně je využívána pošta. 

Dotazníkovým šetřením bylo zjištěno, že využívání možností různých informačních 

prostředků školními inspektory ve Středočeském a v Pražském inspektorátu probíhá 

na stejné úrovni. 

 

Závěrem: 

 Vnější informační systém České školní inspekce hodnotí ředitelé škol jako efektivní. 

 Vnitřní informační systém České školní inspekce hodnotí pracovníci Středočeského 

i Pražského inspektorátu jako efektivní. 

 Specializované informační prostředky ve vnitřním informačním systému České školní 

inspekce ulehčují administrativní činnost školním inspektorům s výhradami, které jsou 

odstranitelné v souvislosti s neustálým vývojem ICT. 

 Využívání možností různých informačních prostředků školními inspektory 

ve Středočeském i v Pražském inspektorátu probíhá na stejné úrovni, neliší se. 

Návrhy ke zlepšení:  

 pořízení mobilních telefonů,  

 zajištění větší propojenosti systémů,  

 snížení počtu sbíraných dat. 
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Stanovený cíl bakalářské práce, kterým bylo zmapování informačního systémy v České 

školní inspekci, zjištění případných nedostatků a zpracování návodu na jejich odstranění 

byl splněn.  

V teoretické části byly přiblíženy teoretické poznatky týkající se informačních systémů 

v České školní inspekci. Dále byly charakterizovány informačních systémů v České 

školní inspekci a v základních školách Středočeského kraje a Prahy.  

V praktické části byla provedena analýza dotazníků vyplněných školními inspektory 

Středočeského inspektorátu a Pražského inspektorátu a řediteli základních škol 

ve Středočeském kraji a v Praze. 

Závěrečná část poukazuje na výhody a nevýhody v oblasti informačních systémů a nabízí 

několik návrhů v oblasti informačního systému v České školní inspekci, které by 

zefektivnily komunikaci uvnitř České školní inspekce i vzhledem ke školám. 
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