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KLÍČOVÁ SLOVA: 

Kontrola, vnitřní a vnější kontrola, kontrolní systém, předmět kontroly, funkce kontroly, 

subjekt kontroly, metody a způsoby kontroly, Dům dětí a mládeže (zkratka DDM) 

 

 

 



4 

 

TITLE: 

Control systems in schools (aimed at children and young people) 

 

AUTHOR: 

Jitka Círová 

 

DEPARTMENT: 

School Management Centre 

 

SUPERVISOR: 

Ing. Petr Svoboda, Ph.D. 

 

ABSTRACT: 

 

The Bachelor thesis deals with the inner checking systems within educational 

institutions, particularly the leisure time centres. The goal was to map and analyze the use of 

checking systems, checked areas, check frequency, the people who provide checks, the way 

checks are carried out, whether a report is taken about the check and if the results are, used for 

further work.  
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Úvod 

 

„Kdo řídí, kontroluje“1 

     Kontrolní činnost je součástí každodenní činnosti vedoucích pracovníků. V každé organizaci 

tuto roli zastává určený počet pracovníků. Mezi vedoucí pracovníky ve školství patří například 

ředitel/ka, vedoucí střediska či vedoucí odloučeného pracoviště, vedoucí předmětové komise, 

vedoucí oddělení, vedoucí učitel praktického vyučování, vedoucí vychovatel, vedoucí školní 

jídelny, vedoucí správních zaměstnanců aj. V oblasti školství začíná mít svoji roli i funkce 

interního auditu. Určení pracovníci mohou provádět kontrolní činnosti. Záleží jen na rozhodnutí 

ředitele/ky jaké pravomoci a odpovědnosti těmto „funkcím“ stanoví v organizačním řádu 

organizace a odpovídajícím způsobem zobrazí v organizační struktuře školy nebo školského 

zařízení. Jasný a přesný popis těchto pravomocí a odpovědností by měly být zahrnuty v dalších 

vnitřních pravidlech (směrnicích)  či v dokumentech školy a školského zařízení. Vedoucí 

pracovníci by měli objektivně a pravidelně vyhodnocovat výsledky jednotlivých kontrol a 

výsledky využívat při řídící práci. Kontrolním činnostem podléhají i ostatní pracovníci. Každý 

ať vědomě či nevědomě kontroluje svoji práci. Tak jako je důležitá kontrola pro podnikovou 

sféru, tak se stává součástí neziskové sféry a tedy i školství a proto je velmi důležitá role 

vedoucího pracovníka, který provádí kontrolní činnosti. Kontrola by neměla být jen sankční, 

ale hlavně metodická. 

     Cílem práce je zmapovat a analyzovat vnitřní kontrolní systém ve školských zařízeních, 

konkrétně v domech dětí a mládeže. Zjistit, zda školská zařízení mají nastaven vnitřní kontrolní 

systém a kdo se podílí na kontrolních činnostech. Které oblasti kontroly řídící pracovníci 

považují za priority kontroly. Na které oblasti kontroly se zaměřuje nejméně pozornosti, 

přestože jsou součástí řídící činnosti. Je pro řídícího pracovníka důležité provést písemný 

záznam o kontrole? Dále se práce bude zabývat zpětnou vazbou, kdy výstupem kontroly je 

výsledek, zjištění reality, a zda je s tímto výsledkem dále pracováno. Dílčím cílem je zmapování 

institucí, které mohou provádět kontrolní činnost ve školských zařízeních. Zároveň tato práce 

bude zjišťovat využití vnější kontroly, která v některých činnostech nahrazuje či doplňuje 

vnitřní kontrolu. Dalším dílčím cílem je sestavení návrhu vnitřního kontrolního sytému 

jednotlivých oblastí ve školských zařízeních (Plán kontrolní činnosti na školní rok) a vytvoření 

                                                           
1VEBER, J., aj.  Management: Základy- prosperita-globalizace, s. 92. 
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formulářů, které se mohou použít pro záznam z provedené kontrolní činnosti. V práci půjde o 

ucelený pohled na kontrolu ze strany vnitřní a vnější kontroly. 

     Bakalářská práce je rozdělena na dvě části a to teoretickou a výzkumnou. Teoretická část se 

zabývá současnou legislativou tykající se domu dětí a mládeže, styly řízení, zákonnými 

normami, kontrolním systémem, organizací kontroly, funkčnost kontroly a jejími slabinami. 

Bude popsána vnější kontrola a uveden profil kontrolujícího pracovníka (auditor, inspektor). 

V rámci výzkumného šetření budou prostřednictvím dotazníkového šetření osloveni ředitelé/ky 

z domů dětí a mládeže v České republice různých zřizovatelů a různých velikostí. Pomocí 

tohoto sběru dat budou ověřována tři tvrzení, která souvisejí s cílem práce. Dotazníkové šetření 

bude směrováno vedoucím pracovníkům, kteří mají nejvíce zkušeností s kontrolní činností. 

      Závěr práce zpracovává výsledky výzkumného šetření, interpretuje a vytváří závěry        s 

ohledem na ověření uvedených tvrzení. Získaná ověření jsou poté aplikována formou 

doporučení nejen školským zařízením jako takovým, ale případně jako návod pro začínající 

ředitele. V závěru práce je přiložen návrh vnitřního kontrolního sytému jednotlivých oblastí ve 

školských zařízeních (Plán kontrolní činnosti na školní rok) a návrh formulářů k prováděným 

kontrolním činnostem. 
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1 Teoretická část 

 

1.1 Domy dětí a mládeže  

 

Vzdělávací soustavu v České republice tvoří školy a školská zařízení definována zákonem 

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 111/1998 o vysokých školách, ve 

znění pozdějších předpisů. 

Zřizovatelem těchto škol a školských zařízení může být kraj, obec a dobrovolný svazek 

obcí, jehož předmětem činnosti jsou v oblasti školství. Zřizuje školy a školská zařízení jako 

školské právnické osoby podle školského zákona nebo příspěvkové organizace podle zákona  

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1.1.1 Legislativa 

 

     Problematiku školských zařízení pro zájmové vzdělávání řeší zákon č. 561/2004 Sb., 

školský zákon a vyhláška č. 74/2005 Sb., §118, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, ve 

znění pozdějších předpisů. Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času 

zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti (sport, tanec, turistika, jazyk aj.). Zákon přímo 

definuje účel těchto zařízení. 

„Školská zařízení pro zájmové vzdělávání zajišťují podle účelu, k němuž byla zřízena, výchovné, 

vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační akce, zajišťují osvětovou činnost pro žáky, 

studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby.“2 

 

1.1.2 Druhy školských zařízení pro zájmové vzdělávání 

 

     Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. 

Rozdělení dle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání §3 3: 

a) Středisko volného času   

                                                           
2 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), §118 
3 Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, §3 
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b) Školní klub 

c) Školní družina“ 

 

     Činnost střediska je určena pro děti, žáky, studenty a další osoby bez rozdílu věku a bez 

ohledu na místo jejich trvalého pobytu. Činnost střediska dle vyhlášky č. 74/2005 Sb.,                 

o zájmovém vzdělávání §4 4: 

„(1) Činnost střediska se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání nebo se 

zaměřuje na konkrétní oblast zájmového vzdělávání. 

(2) Středisko může poskytovat metodickou, odbornou, popřípadě materiální pomoc 

účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením. 

(3) Středisko má tyto typy: 

a) dům dětí a mládeže, který uskutečňuje činnost ve více oblastech zájmového 

vzdělávání, 

b) stanice zájmových činností zaměřená na jednu oblast zájmového vzdělávání. 

 (4) Středisko zpravidla vykonává činnost po celý školní rok, a to i ve dnech, kdy neprobíhá 

školní vyučování.“ 

 

1.2 Kontrola 

 

Pojem kontrola obecně znamená přezkoušení, ověřování, testování, přezkoumání, revize a 

má další významy. V pojetí managementu jak uvádí Veber je „kontrola (inspection) kritické 

zhodnocení reality s ohledem na řídící záměry; určení, zda bylo dosaženo shody ve vývoji 

kontrolované reality vůči specifikovaným požadavkům“. 5 

Kontrola je poslední specifickou funkcí managementu tak jako plánování, organizování, 

rozhodování a vedení lidí. Dosažení cílů bezprostředně závisí na provádění těchto 

manažerských funkcí. Bez předem stanovených cílů, není možné provést porovnání 

jakéhokoliv stavu, neboť není jasné, čeho chceme dosáhnout. Proto je důležité plánování                 

a kontrolování tak jak uvádí Weihrich a Koontz: 

„Plánování a kontrolování je neoddělitelné – siamské dvojčata managementu (viz. Obr. 

1). Jakýkoli pokus o kontrolu bez existence plánu je nesmyslný, protože neexistuje žádná jiná 

možnost, jak odpovědět na otázku, zda jdeme tam, kam chceme (to co je výsledkem kontrolní 

                                                           
4 Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, §4 
5 VEBER, J., aj.  Management: Základy- prosperita-globalizace, s. 92. 
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úlohy), pokud si nestanovíme cíl cesty (to je úkolem plánování). Plánování tak vytváří standardy 

pro kontrolu.“6  

 

Obr. 1 - Těsný vztah mezi plánováním a kontrolováním- (WEIHRICH, H.; KOONTZ, H. 

Management, str.120) 

     Bělohlávek, Košťan a Šuler7 plánování označují jako východisko dalších základních 

manažerských funkcí – organizování, vedení a kontrolování.  Při plánování musí manažeři 

rozhodnout o cíli, stanovit postupy (akce), určit zdroje (ekonomické, materiální, lidské), úkoly 

a jejich implementaci (delegování, zadání pravomocí a odpovědností, motivace) a způsob 

kontroly (měřítka kontroly a způsoby hodnocení dosažených výsledků). 

     „Efektivita každé činnosti v prvé řadě souvisí s jasností našeho cíle. Dosažení našeho cíle si 

musíme promyslet, rozhodnout se, jak jej chceme dosáhnout, za jakých podmínek a co k tomu 

budeme potřebovat. S tím souvisí potřeba rozhodnout o úkolech nutných pro realizaci našeho 

plánu. Bez kontroly, kterou v zásadě provádíme porovnáváním skutečnosti s plánem, bychom 

nemohli mít jistotu, zda svého cíle dosáhneme. Zjistíme-li pak odchylku od plánu, můžeme 

přijmout nápravná opatření, díky kterému dojdeme k našemu cíli.“ 

 

1.3 Kontrola a kontrolní systém jako řídící nástroj 

 

     Kontrola je součástí všech řídících procesů a probíhá na všech stupních řízení. Poskytuje 

informace o jeho průběhu a výsledcích. Z pohledu Vebera 8 „kontrolní činnosti využívají 

                                                           
6 WEIHRICH,H.; KOONTZ, H. Management, s. 119. 
7 BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O. Management, s. 95 – 97. 
8 VEBER, J., aj.  Management: Základy- prosperita-globalizace, s. 92. 
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manažeři na všech úrovních řízení jako určité formy zpětné vazby, jejímž prostřednictvím mají 

získat objektivní představu o řízené realitě (plnění plánovaných záměrů, stupni realizace 

přijatých rozhodnutí).  Podstatou kontroly je kritické zhodnocení reality s ohledem na řídící 

záměry.“  

     Je zřejmé, že i v prostředí školských zařízeních se vyskytuje několik stupňů řízení. Proto je 

velmi důležité si uvědomit, že stanovení způsobu kontroly může být odlišné.  

Bělohlávek, Košťan a Šuleř 9uvádí toto rozlišení kontrolních procesů dle úrovně řízení: 

 Strategická kontrola – zaměřena na vývoj firmy, hodnocení strategií, vizí, směru vývoje, 

zabývá se jí vrcholový management (ve škole ředitel). Provádí se v delších časových 

intervalech. 

 Manažerská kontrola – zaměřena na kontrolu přidělených zdrojů a hospodaření s nimi, 

harmonogramy a postup prací. Provádí se jako periodické (pravidelné) kontroly a jsou 

zaměřeny na jednotlivé oblasti (jednotky) jako celek. Ve škole se může jednat o tyto 

zaměstnance - zástupce ředitele školy, vedoucí učitel, vedoucí střediska (odloučené 

pracoviště), vedoucí oddělení, předseda odborné komise, předseda předmětové komise 

aj. 

 Operativní kontrola – zaměřena na dílčí a individuální úkoly a činnosti. Zjišťuje, zda 

práce byla provedena v souladu s postupy a pravidly a zda byl dodržen stanovený 

termín.  Provádí se v kratších časových intervalech. 

 

 

Obr. 2 - Úroveň kontroly; (BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O. Management. str. 178) 

                                                           
9 BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN, P.; ŠULEŘ, O. Management, s. 179. 
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1.4 Techniky řízení 

 

     Každý člověk je osobnost. Tak jako mezi jednotlivci jsou rozdíly, tak jsou rozdíly i mezi 

manažery. Každý manažer si určuje způsob řízení, který bude aplikovat na podřízené, ale je 

důležité si uvědomit, že „manažer dosahuje svých cílů prostřednictvím druhých lidí“, tak jak 

uvádí Cipro10.  

     Důležitou náplní manažera je jednání a práce s lidmi a v tomto směru je důležitý jeho styl 

řízení. Vodáček a Vodáčková rozlišují tyto styly řízení 11: 

Autoritativní (autoritářský) styl řízení  

– založen na příkazech a jejich bezpodmínečným dodržování, formální, strohý způsob jednání 

s podřízenými. Kontrola založená na příkazech, směrnicích, striktní, v některých případech 

může být až přehnaná. 

 

Demokratický (participativní) styl řízení  

– založen na spolupráci s podřízenými, přirozená autorita, oboustranná komunikace, aktivní 

zapojení podřízených do procesu rozhodování, ale vedoucí si ponechává prostor pro vlastní 

rozhodnutí, vedoucí přenáší větší míru pravomoci a odpovědnosti na podřízené (delegování). 

Efektivní kontrolní systém. 

 

Liberální styl řízení (volná uzda) 

 – vedoucí se snaží činnost podřízených ovlivňovat co nejméně, ne-li vůbec, rozhodování 

ponechává na podřízených včetně závažných rozhodnutích, vyhýbá se nepopulárním sankcím, 

zásahům, kritice. Kontrola bývá velmi nízká nebo žádná. 

 

     V současné době se stále častěji hovoří o sebeřízení. „Sebeřízení jsou aktivity zaměřené 

k vlastní osobě, kdy na základě sebeuvědomění (poznání sebe sama) dochází k stanovení 

pracovních, popř. i osobních cílů, jejich naplňování a hodnocení dosaženého stavu“. 12 Kontrola 

sebe sama, individuální. Sebehodnocení se stává pomocníkem v rámci pracovně právních 

vztahů. Pro pedagogické pracovníky může být východiskem pro sestavování Plánu osobního 

rozvoje pedagogického pracovníka. 

 

                                                           
10 CIPRO, M. Delegování jako způsob manažerského myšlení, s. 12. 
11 VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi, s. 254. 
12 VEBER, J., aj.  Management: Základy- prosperita-globalizace, s. 254. 
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Náplň sebeřízení lze rozdělit do tří oblastí: 

- sebepoznání – sebereflexe, uvědomění si v čem jsem dobrý a v čem mám nedostatky 

- seberozvoj – sebevzdělávání, rozvoj svých vědomostí, nabytí nových zkušeností, 

poznatků, dovedností 

- sebehodnocení – vlastní hodnocení své práce 

1.5 Zákonné normy 

 

Problematiku kontroly upravují různé zákony a vyhlášky, z nichž mezi nejzákladnější patří:  

 Zákon o finanční kontrole č. 320/2001 Sb., v platném znění 

 Zákon o státní kontrole č. 552/1991 Sb., v platném znění 

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

vzdělávání (školský zákon), v platném znění 

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění 

 Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, v platném znění 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění 

 MP MŠMT 37 014/2005-25 k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a 

studentů ve školských zařízeních, v platném znění 

 

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(dále jen zákon o finanční kontrole), ve znění pozdější předpisů a vyhláška č. 416/2004 Sb., 

kterou se provádí zákon o finanční kontrole, vymezují, jak by měla být zajištěna organizace 

kontroly veřejných prostředků v příspěvkových organizacích a v organizačních složkách státu. 

DDM podle tohoto zákona je orgánem veřejné správy. Ředitel je povinen organizovat, řídit 

a zajistit přiměřenost a účinnost finanční kontroly. Stanovuje podmínky pro hospodárný, 

efektivní a účelný výkon veřejné správy. Ředitel vydává směrnici o finanční kontrole (vnitřní 

kontrolní systém organizace), ve které určí následující funkce – příkazce operace, správce 
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rozpočtu a hlavního účetní. Příkazce operace může být pouze vedoucí zaměstnanec.                     

Ve školském zařízení může být výjimečně funkce správce rozpočtu a hlavní účetní sloučena a 

odpovědnost může být na jednom zaměstnanci, zpravidla to bývá ekonomka. 

Ředitel školského zařízení, který pověřil vedením účetnictví dodavatelskou firmu, odpovídá 

za provádění řídící kontroly, tuto odpovědnost nelze přenést. 

Definice vnitřního kontrolního systému dle Metodické pomůcky pro zjištění úrovně 

nastavení vnitřního kontrolního systému v oblasti státního rozpočtu:13 

„Vnitřní kontrolní systém je souhrn organizovaných, formalizovaných a stálých nástrojů a 

opatření, které jsou zavedeny v organizaci k zajištění dosažení stanovených cílů při splnění 

principu 3E (účelnosti, hospodárnosti, efektivnosti). 

Cílem vnitřního kontrolního systému je: 

 vytvářet podmínky pro hospodárný, efektivní a účelný výkon v organizaci, 

 včas zjišťovat, vyhodnocovat  provozní, právní a jiná nařízení a minimalizovat 

rizika  vznikající v souvislosti s jejich implementací, 

 podávat včasné informace příslušným úrovním řízení o výskytu závažných nedostatků a 

dávat informace o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.“ 

 

1.6 Kontrolní systém 

 

V organizaci je důležité mít takový kontrolní systém, který dá odpovědi na otázky, proč, 

co, kdo bude, kdy a jak kontrolovat. Kontrolní systém by měl představovat uskupení 

kontrolních činností, které jsou vzájemně propojeny, měl by být zaměřen na všechny úrovně 

řízení a prověřovat správnost tohoto systému. Ředitel organizace odpovídá za vytvoření, 

funkčnost a účinnost vnitřního kontrolního systému. 

Při tvorbě vnitřního kontrolního systému se vychází z organizační struktury školského 

zařízení, která je součástí organizačního řádu. Organizační řád je hlavním organizačním 

předpisem školského zařízení. Vyjadřuje organizační začlenění a uspořádání pracovních pozic 

(funkcí) a členění podle stupňů řízení (útvary či pracoviště školy). Tím jsou definovány 

                                                           
13Metodická pomůcka pro zjištění úrovně nastavení vnitřního kontrolního systému v oblasti státního rozpočtu 

[online]. Ministerstvo financí, 2006 [cit. 2013-03-31]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_vnitrni_kontrola_26307.html>. 

 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_vnitrni_kontrola_26307.html
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nezbytné vztahy nadřízenosti a podřízenosti mezi jednotlivými pracovními pozicemi na všech 

stupních řízení. Jednotlivé pracovní pozice (funkce) jsou v organizačním řádu jasně                         

a srozumitelně popsány a jsou jim vymezeny pravomoci a odpovědnosti. V dalších 

dokumentech školského zařízení by mělo být zaneseno podrobnější členění a specifikaci 

jednotlivých pracovních pozic s uvedeným základní charakteristiky pracovních povinností nebo 

úkolů. Mezi takové dokumenty patří vnitřní řád, pracovní náplň nebo vnitřní směrnice. Tak 

bude zajištěno, aby vše fungovalo automaticky a byla vytvořena zpětná vazba. 

Prostřednictvím delegování můžou být zaměstnancům ukládány další úkoly, činnosti nebo 

povinnosti, „proto je důležité, aby odpovědnost a patřičné pravomoci byly jasně delegované 

konkrétnímu pracovníkovi, jehož pak může manažer objektivně hodnotit a kontrolovat.“, jak 

upozorňuje Cipro. 14 Manažer si tedy ponechá pouze kontrolu plnění zadaných úkolů                       

a hodnocení pracovníků jak daný úkol splnily.  

Manažer deleguje pravomoc na podřízené na určitou dobu, většinou na dobu trvání 

zadaného úkolu. Pravomoc je vlastně souhrn práv, kdy je pracovníkovi umožněno disponovat 

určitými prostředky (zdroji) a vést lidi. Pracovník má možnost rozhodovat o zdrojích, 

ovlivňovat a motivovat lidi, volit postupy a činnostech směřující k naplnění zadaného úkolu.   

 

Základní členění kontrolních procesů: 

- Vnitřní (interní) kontrola - prováděna zaměstnanci školy 

- Vnější (externí) kontrola - prováděna zvenčí 

 

Účel funkce a smysl kontroly  

 

     Každá kontrola by měla mít nějaký smysl či účel. Proč vlastně máme něco kontrolovat?  

Vodáček a Vodáčková definují funkci kontroly takto 15: 

„ Jejím posláním je včasné a hospodárné zjištění, rozbor a přijetí závěrů k odchylkám, které 

v řízeném procesu charakterizují rozdíl mezi záměrem (např. plánem) a jeho realizací.“ 

     Funkce kontroly by se dala popsat jako dohled, srovnávání, odhalování nedostatků, náprava 

odchylek nebo ovlivňování budoucích rozhodnutí. 

 

 

                                                           
14 CIPRO, M. Delegování jako způsob manažerského myšlení, s. 15. 
15 VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi, s. 141. 
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Veber16 rozlišuje kontrolu do tří funkcí:  

a) Inspekční funkce - spočívá v objektivním zjišťování a vyhodnocování skutečného stavu 

sledované reality s ohledem na specifikované požadavky. Důležité je stanovit kritéria 

kontroly.  

b) Preventivní funkce – spočívá v působení svou přítomností 

„ Preventivní kontrola vede k podvědomému žádoucímu chování, neboť prověřovaní si 

jsou vědomi, že budou kontrolováni a že při kontrole mohou být zjištěny nedostatky 

jejich minulé práce.“ 

- vědí-li zaměstnanci, že by kontroly mohly odhalit jejich chyby, snaží se tyto chyby 

odstranit raději samy, podpora kontroly pomocí sebekontroly (prevence vyžaduje menší 

úsilí, než odstraňování zjištěných nedostatků). 

c) Eliminační funkce – na základě kontroly jsou prováděny zásadní zásahy, které zamezují 

vzniku nežádoucí situací 

 

Předmět kontroly  

 

     Když se rozhodneme, že provedeme kontrolu, tak je pro nás důležité určit na co se vlastně 

chceme zaměřit, co přesně chceme kontrolovat, aby to pro nás mělo nějaký smysl. Je důležité 

zvolit co je priorita kontroly a co je nedůležité. 

 

Oblasti kontroly ve školství: 

Výchovně – vzdělávací oblast  

- hospitace externích a interních zaměstnanců, plán činnosti pedagogického pracovníka, 

povinná dokumentace, školní vzdělávací program, aj. 

Ekonomická oblast 

- předběžná, průběžná a následná kontrola (finanční kontrola), rozpočet příjmů a výdajů, 

závazné ukazatele, hotovost, investice, majetek aj. 

Personální a mzdová oblast 

- vzdělání zaměstnanců, pracovní zařazení, kvalita a kvantita pracovního výkonu, Plán 

osobního rozvoje pedagogického pracovníka, absence a dodržování pracovní doby aj. 

Provozní oblast 

- dodržování BOZP a PO, hygienické normy, stav budovy, revize aj. 

                                                           
16 VEBER, J., aj.  Management: Základy- prosperita-globalizace, s. 100. 
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Subjekt kontroly  

 

Kdo se vlastně na kontrolování podílí? Vždy záleží na tom, o jaký typ kontroly se jedná. 

Můžou to být: 

o vedoucí pracovníci – řídící kontrola 

o jednotlivý zaměstnanci – kontrola vlastní činnosti (zaměstnanec kontroluje sám sebe) 

o vnitřní kontroloři  - interní auditoři 

o externí odborník ve službách vnitřní kontroly organizace 

 

Periodicita kontroly  

 

Jak často máme provádět jednotlivé kontroly? Je nutné je provádět každý den nebo stačí 

jedenkrát za měsíc? Sami si zvolíme, jak často budeme jednotlivé kontroly provádět (pravidelné 

kontroly). Nepravidelné nebo náhodné kontroly se zpravidla dopředu neurčují, záleží vždy na 

konkrétní situaci. V rámci finanční kontroly se bude vždy jednat o kontroly předběžné, 

průběžné a následné. Vodáček a Vodáčková 17rozlišují kontrolní procesy dle charakteru 

provádění takto: 

- pravidelné (periodické) kontrolní procesy („regular control“) – plánovaná, řádná, 

uskutečňuje se v předem stanovených termínech, odchylky typu „plán – průběh plnění 

– skutečnost“ 

- nepravidelné kontroly („irregular control“) – náhodná, mimořádná, namátková, vhodná 

při nežádoucích signálech 

- interní kontroly („internal or inside control“) – běžná součást řídící práce, organizují a 

zajišťují interní zaměstnanci organizace 

- externí kontroly („external or outside control“) – přichází z vnějšku, jde o prověření 

dodržování závazných právních a jiných předpisů, pravidel, norem 

- preventivní kontroly („feedforward, or steering, or preliminry control“) – jejich cílem 

je předcházet nebo včas odhalovat nebezpečí nedostatků 

- průběžné kontroly („concurretnt, or screening, or yes/no control“) – sledují odchylky 

v průběhu řízených procesů a provádí účelné korekce, opatření 

                                                           
17 VODÁČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi, s. 143. 
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- následné kontroly („feedback or post-action control“) – zaměřeny na výstupy z kontrol 

z různých důvodů – pozitivní (odměna za dosažené výsledky) či negativní (postih 

viníků) 

 

Zároveň můžeme rozdělit kontroly dle četnosti: 

- v průběhu roku 

- v průběhu kontrolní akce 

 

Časový charakter kontroly s ohledem na vývoj prověřované reality rozdělujeme dle Vebera 18 

na: 

a) předběžnou – kontrola podmínek nutných pro hladký průběh budoucích procesů 

b) průběžnou – prověření, zda průběh procesu/činnosti je v souladu se specifikacemi či 

řídicími záměry 

c) následnou – ověření toho, zda bylo dosaženo požadovaných výsledků 

Další rozlišení kontroly: 

- úplná – vše se kontroluje, plošná (všechny faktury, výpisy, doklady apod.) 

- neúplná – hospodárnější a dělí se na: 

o kontrola náhodná – výběr na uvážení kontrolora  

o kontrola statická – je dán rozsah prvků, způsob jejich výběru a rozhodné 

kritérium pro vyslovení soudu (vyhovuje/nevyhovuje) 

 

     Obecným doporučením pro všechny ředitele/ky školských zařízení je alespoň jednou za rok 

zkontrolovat všechny řízené oblasti a oblasti, které představují prioritu v aktivitách organizace 

a činnosti, které jsou z nějakého důvodu pro organizaci rizikové. 

 

Metody, způsob kontroly  

 

     Jak vlastně provádět kontrolu? Je několik různých metod. Mezi nejvíce používané patří 

pozorování, srovnávání, dotazování či ověřování. Jde o takzvanou přímou kontrolu, kdy se 

kontrolor přímo účastní procesu kontroly. Další způsob kontroly je zprostředkování, kdy osoby 

pověřené kontrolováním, podávají hlášení či sdělení o provedených kontrolách nadřízenému. 

                                                           
18 VEBER, J., aj.  Management: Základy- prosperita-globalizace, s. 103 – 104. 
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Také k tomu můžou sloužit kontrolní schůzky. Oba dva způsoby kontroly se dají aplikovat ve 

školství. 

„Kontrolování je sběr, vyhodnocování a srovnávání informací s plánovanými cíli, které 

umožňuje napravovat chybné či nedostatečné plnění úkolů a určit, v čem lze aktivity členů 

organizace zlepšit.“19 

 

Způsob kontroly dle Vebera20: 

- běžná vnitřní kontrola – proces realizovaný statutárními orgány společnosti a/nebo 

managementem, který má poskytnout přiměřenou jistotu dosažení stanovených cílů 

- audit – nestranné ověření určité skutečnosti z hlediska procesů, provádí auditor (= ten, 

kdo uvádí všechny skutečnosti) 

Rozdělení: 

a) externí – autorizovaní kvalifikovaní externí pracovníci nebo firmy. O výsledku je podávána 

objektivní zpráva. 

b) interní – provádí zaměstnanci organizace, kteří jsou k tomu vyškoleni. Podmínkou je, že 

musí být nezávislí na činnostech, které prověřují. 

- controlling – vyhodnocování stavu plnění podnikových záměrů, plánů, projektů, součást 

ekonomického řízení organizace (finanční plány) 

- automatická kontrola apod. 

 

Vysvětlení pojmu interní audit dle Institutu interních auditorů21: 

 „Interní audit je nezávislá, objektivně ujišťovací a poradenská činnost zaměřená na 

přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Interní audit pomáhá organizaci 

dosahovat jejích cílů tím, že přináší systematický metodický přístup k hodnocení a zlepšování 

účinnosti systému řízení rizik, řídicích a kontrolních procesů a řízení a správy organizace.“ 

 

1.7 Fáze kontroly 

 

Každá kontrola se dá rozdělit do dílčích činností, které jsou zpravidla chápany jako fáze 

kontroly.  

                                                           
19 BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN P.; ŠULEŘ O. Management, s. 24.  
20 VEBER, J., aj.  Management: Základy- prosperita-globalizace, s. 104 – 106. 
21 Etický kodex [on-line].  Institut interních auditorů, 2013 [cit. 2013-04-22].   Dostupné na WWW: 

<http://www.interniaudit.cz/ippf/interaktivni-prehled.php>. 
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Veber 22 je popisuje takto:  

I. Určení předmětu kontroly – co a s jakým cílem 

II. Získání a výběr informací pro kontrolu  -  získání přehledu o vývoji sledované reality 

III. Ověřování správnosti získaných informací – ověřování kontrolní informace po formální 

a věcné správnosti, aby se předešlo nedostatkům způsobeným nepřesnými informacemi 

např. podpisová oprávnění, formální náležitost záznamů, úplnost údajů, početní 

správnost 

IV. Hodnocení kontrolovaných procesů – jádro kontrolních procesů, podstatou je 

srovnávání, kdy zjištěné údaje odrážející stav dané reality porovnáváme s určenými 

kritérii 

V. Závěry a návrhy opatření – reakce na kontrolní zjištění 

 „nech být“ – kontrolou nebyly zjištěny žádné problémy, vývoj řízené reality je 

v žádoucím stavu, takže žádná korigující či jiná opatření nejsou nutná; 

 „proveď korigující opatření“ – k tomuto řešení se přistoupí v případě, kdy vývoj 

řízené reality se v dílčích oblastech odchyluje od žádoucího stavu, takže je třeba 

přijmout korigující opatření, která upraví řízenou realitu; 

 „přijmi nové řešení“ – vyvíjí-li se řízená realita nežádoucím směrem nebo jsou-

li zjištěny závažné nedostatky, je třeba přijmout nové zásadní rozhodnutí, která 

budou znamenat jiný směr řešení problému.   

VI. Zpětná kontrola  - fáze kontroly, která by měla být realizována v případě, že na základě 

předcházející kontroly byla navržena korigující či nápravná opatření a je třeba prověřit 

jejich účinnost. 

 

Zdroj získávání informací pro kontrolu 

primární informace – poznatky z „terénu“ – fyzická přítomnost při kontrole, přímé pozorování 

stavu kontrolované reality. Výhodou tohoto přístupu je zjištění věrného obrazu kontrolovaného 

objektu, bezprostřední kontakt a možnost interaktivní komunikace. 

sekundární informace – báze různých hlášení, zpráv, sdělení od podřízených – 

zprostředkovávají obraz řízené reality a podle takto získaných poznatků manažeři často 

rozhodují. Poskytují-li předávané informace neúplný, nepřesný či dokonce zkreslený obraz pro 

kontrolu, je zřejmé, že i řídící závěry a případné korigující opatření se mohou minou účinkem. 

                                                           
22 VEBER, J., aj. Management: Základy- prosperita-globalizace, s. 93 - 95.  

 



23 

 

Nápravná opatření 

- okamžitá – ovlivňuje současný stav 

- zásadní – ovlivňuje budoucnost  

 

1.8 Zásady efektivní kontroly 

 

Efektivní řízení se neobejde bez efektivního systému kontroly. Efektivní kontrola je spíše 

zaměřena na procesy, jež je důležité upravovat tak, aby fungovaly efektivněji při další realizaci.  

Bělohlávek, Košťan a Šuler 23 zmiňují tyto důležité prvky: 

a) Integrace – kontrolní proces musí odpovídat organizační struktuře, specifikace plánů a 

obsahové náplni hodnocených činností. Musí být v souladu s organizační kulturou a je 

nezbytná provázanost s ostatními manažerskými funkcemi. 

b) Přiměřenost – kontrolní proces musí poskytovat informace skutečné, cenné pro 

rozhodování. Objektem kontrolní činnosti musí být jen to, co je z hlediska řízených 

procesů závažné. 

c) Hospodárnost – kontrolní systém by měl odhalovat a objasňovat příčiny odchylek při 

minimálních nákladech a bez nežádoucích vedlejších účinků. Hodnota zjištěných 

odchylek musí být větší než náklady vynaložené na kontrolu. 

d) Zaměření do budoucnosti – kontrolní systém by měl odhalovat významné odchylky od 

plánovaných záměrů dříve, než nastanou. Má-li být kontrola efektivní, musí být 

zaměřena do budoucna. 

e) Srozumitelnost – kontrolní systém by měl být přizpůsoben úrovni, potřebám a chápání 

jednotlivých manažerů. Měl by být jednoduchý, aby jeho výsledky byly srozumitelné i 

kontrolovaným pracovníkům. 

f) Pružnost – kontrolní systém by měl být pružný a přizpůsobivý, aby reagoval na 

neočekávané změny, které mají vliv na firemní cíle, plány, postupy. Změna by měla být 

zabudována do kontrolního systému, aby průběžně hodnotil aktuálnost zavedených 

pravidel, postupů a standardů. 

g) Motivace – kontrolní systém by měl zejména vysokou úrovní participace všech 

zaměstnanců, vytvářet k vyšší kvalitě motivující atmosféru vnitřní kontroly. Participace 

vede ke sdílenému chápání smyslu kontroly, k pocitu spoluvlastnictví a 

spoluodpovědnosti, k efektivnímu systému řízení.  

                                                           
23 BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN P.; ŠULEŘ O. Management, s. 181 – 182. 
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1.9 Postup vnitřní kontroly 

 

     Předpokladem účinného a smysluplného průběhu kontroly je profesní přístup pracovníka, 

který provádí kontrolu.  

Profil kontrolního pracovníka (kontrolor, inspektor, auditor) : 

- respektovat základní společenské zásady – upravený, zdvořilý, být dochvilný 

- odborný přístup – odborník v dané oblasti, objektivní úsudek, důsledný, odpovědný 

- respektovat prověřovaného pracovníka jako partnera – umět naslouchat, neurážet, 

nekritizovat, komunikovat dle situace, kontrolovanému dát možnost se vyjádřit, být 

trpělivý 

- zvládnutí technik kontroly – zjišťování faktů, podstatných informací, odhalování pravdy 

Pro každého kontrolního pracovníka by měly být příkladem zásady uvedené v Etickém 

kodexu Institutu interních auditorů. Jeho posláním je celosvětová podpora etického přístupu 

v rámci profese interního auditu. Etický kodex se týká všech jednotlivců ale i subjektů 

poskytujících služby interního auditu. 

Etický kodex Institutu interních auditorů24 obsahuje: 

- Základní zásady 

- Pravidla jednání - popisují chování, které je od interních auditorů očekáváno 

Od interních auditorů se očekává, že budou dodržovat tyto základní zásady: 

1. integrita (integrity) 

vytváří důvěru, která je základním prvkem víry ve spolehlivost jejich úsudku, budou 

vykonávat práci čestně, s náležitou péči a odpovědně 

- dodržovat zákony a poskytovat informace v souladu se zákonem 

- nezapojovat se vědomě do nezákonných aktivit či činností, které by poškodily profesi 

interního auditu 

- respektovat zájmy a cíle organizace a přispívat k jejich dosažení 

 

2. objektivita (objectivity) 

vyváženým způsobem hodnotit všechny podstatné okolnosti a nenechat se při tvorbě úsudků 

ovlivňovat svými vlastními zájmy nebo zájmy jiných 

                                                           
24 Etický kodex [on-line].  Institut interních auditorů, 2013 [cit. 2013-04-22].   Dostupné na WWW: 

<http://www.interniaudit.cz/ippf/interaktivni-prehled.php>. 
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- nezúčastnit se žádných činností, které mohou ovlivnit jeho objektivní úsudek 

- nepřijmout nic, co by mohlo narušit jejich profesionální úsudek 

- nezamlčet žádné významné skutečnosti, které jsou mu známy 

 

3. důvěrnost (confidentiality) 

respektovat vlastnictví a hodnotu informací, které získávají při své činnosti a tyto informace 

neposkytovat bez příslušného souhlasu, pokud neexistuje právní nebo profesní povinnost 

tak učinit 

- poskytovat informace pouze odpovědným osobám 

- nevyužít získané informace pro jakýkoliv osobní prospěch a ani jiným způsobem, který 

by byl v rozporu se zákonem, zájmem a etickými cíli organizace 

 

4. kompetentnost (competency) 

uplatňovat potřebné vědomosti, dovednosti a zkušenosti 

- poskytovat pouze takové služby, pro které májí nezbytné vědomosti, dovednosti a 

zkušenosti 

- provádět služby v souladu s Mezinárodními standardy pro profesní praxi interního 

auditu 

- soustavně zdokonalovat svoji odbornost a kvalitu služeb 

 

Činnost vnitřního kontrolora: 

- Přípravná fáze – seznámit se s výsledky minulé kontroly, připravit program kontroly 

s prioritou oblastí kontroly, sestavit kontrolní komisi, dopředu seznámit kontrolovaného 

s programem kontroly, popřípadě si vyžádat dokumenty vážící se k dané kontrole 

- Realizační fáze 

o úvodní jednání se statutárním zástupcem organizace, upřesnění průběhu kontroly 

(auditu), určení osoby, která bude jednat s kontrolorem 

o prověřování na místě – shromažďování dat, analýza, hledání pravdy 

- Hodnotící fáze - při formulaci závěrů vyvarovat se mylných obvinění a unáhlených 

závěrů 
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Hodnoticí kritéria dle Vebera25 

- Standardy – nejběžnější kritérium kontroly 

 obecné normy chování – součástí kvalifikace pracovníků nebo s nimi byly 

seznámeny při nástupu do zaměstnání (dodržování hygienických, požárních či 

bezpečnostních předpisů) 

 specifické požadavky (fyzikální veličiny, ekonomické veličiny, kombinované 

veličiny, neměřitelné veličiny) 

- Časové srovnání 

- Konkurenční srovnání 

- Správné řídící a provozní prakticky 

 

Záznam z kontroly 

     Po ukončení kontroly by měl být vyhotoven písemný záznam z kontroly, záleží však,             

na druhu kontroly a jaký je požadovaný výstup kontroly. Toto pravidlo by mělo být určeno              

ve vnitřních směrnicích organizace. Jedná-li se o kontrolu dle zákona o finanční kontrole, vždy 

se provádí písemný záznam.  

     Z kontroly provedené státními orgány nebo institucemi a ze zadané kontroly odborné firmě 

(vnější kontrola) je vždy zpracována písemná zpráva. 

     Písemná zpráva z kontroly musí být projednána s kontrolovaným, který má právo se 

k výsledkům vyjádřit. 

 

Kontrolní zpráva obsahuje: 

- identifikující údaje kontrolovaného a kontrolora 

- cíl a rozsah kontroly 

- zjištění – slabé a silné stránky 

- doporučení nebo opatření 

- závěrečné shrnutí 

Zpráva by měla být jasně a srozumitelně formulována. 

 

                                                           
25 VEBER, J., aj. Management: Základy- prosperita-globalizace, s. 96. 
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1.10 Zpětná vazba 

  

     Zpětná vazba by měla být výstupem kontrolování. Obr. 3 znázorňuje cyklický model řízení 

firmy zajišťující stabilitu. Plamínek zde jasně popisuje zpětnou vazbu. „Jde o stanovení cílů a 

cest (tzn. způsobů, jak cílů dosáhnout), o monitorování výsledků a o vytvoření vlastních 

zpětnovazebních mechanismů. Určujeme, čeho chceme dosáhnout (cíle) a jak (cesty) a ve 

stanoveném čase hodnotíme, zda jsme nebo nejsme úspěšní – zda výsledky odpovídají cílům. 

Pokud to tak není, můžeme změnit cesty, případně i samotné cíle.  

     Monitoring je nezbytný pro posuzování výsledků aktivit. Monitorovací systém porovnává 

skutečné a očekávané výsledky, vyhodnocuje odchylky a poskytuje informace o zjištěných 

odchylkách korekčnímu systému.“ 26   

 

Odchylky  

- významné – přijmout nutná opatření s následným odstraněním a provést novou kontrolu 

(následná) 

- nevýznamné – natolik nepodstatné, že není zapotřebí žádného zásahu 

 

 

Obr. 3 - Cyklické řízení- (PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem. str. 37) 

 

Hodnocení- lidské zdroje 

Manažer vede pracovníky. Sleduje jejich činnost a aktivity. Shromažďuje informace                

o průběhu vykonávaných činnostech a aktivitách. Analyzuje, vyhodnocuje tyto informace            

                                                           
26 PLAMÍNEK, J. Vedení lidí, týmů a firem: praktický atlas managementu, s. 36. 
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a výsledky využívá pro další rozhodování. S výsledky hodnocení je důležité seznámit jednotlivé 

zaměstnance. Zaměstnanci mají právo se k hodnocení vyjádřit. Tento cyklus se pravidelně 

opakuje. 

 Vodáček a Vodáčková27 poukazují na další využití hodnocení v rámci personálního 

plánování. „Slouží k identifikaci rezerv lidských zdrojů, k objektivizaci potřeby změn kvalifikace 

a rekvalifikace, k hodnocení a změnám odměňování, stimulace a motivace“   

Moderní pojetí hodnocení tak jak jej uvádí Koubek28: 

„Moderní hodnocení pracovníků tedy představuje jednotu  zjišťování, posuzování, úsilí         

o nápravu a stanovování úkolů (cílů) týkajících se pracovního výkonu. Je považováno za velice 

účinný nástroj kontroly, usměrňování a motivování pracovníků“ 

Kritéria pro hodnocení jednotlivců se doporučuje diferencovat podle profesních pracovních 

skupin a funkčního zařazení. Rozlišení dle Vodáčka:29  

o Hodnocení pracovní role – kvalita a kvantita plnění zadaných i dalších úkolů, umění 

vést spolupracovníky, plnění funkčnosti pracovního místa 

o Chování v průběhu pracovního procesu – popř. i mimo něj – iniciativa, inovační 

aktivita, úroveň absence, vztah ke kolektivu, působení na spolupracovníky 

o Osobní a charakterové rysy – svědomitost, loajalita vůči organizaci, poctivost, 

způsob vystupování, ochota sdělovat poznatky a zkušenosti spolupracovníkům 

o Perspektivnost pro organizační jednotku – nahraditelnost, hledisko věku, vymezení 

oblasti uplatnění a její doba 

Metod hodnocení pracovníků je hodně. Mezi nejpoužívanější lze zařadit: 

a) hodnotící rozhovor (pohovor) - formální posuzování a hodnocení pracovníků ředitelem 

minimálně 1x za rok 

„Hodnotící rozhovor je oficiální, formální setkání a musí mít tedy nějakou pevnou obsahovou 

strukturu a pevný časový plán.“30 

 

                                                           
27 VODAČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi, s. 110. 
28 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky, s. 194. 
29 VODAČEK, L.; VODÁČKOVÁ, O. Moderní management v teorii a praxi, s. 111. 
30 KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů: základy moderní personalistiky, s. 211. 
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Rozhovor 

- Důležitá volba stylu rozhovoru 

- Prostředí, ve kterém se rozhovor odehrává 

- Dostatečný časový prostor 

- Zhodnotit kladné a slabé stránky 

- Společná formulace závěrů 

 

b) 360° zpětná vazba – vícezdrojové hodnocení nebo zpětná vazba od více hodnotitelů 

(nadřízený, kolega, podřízený, zákazník) 

- „je systémem hodnocení pracovníků, který poskytuje informace o kompetencích 

pracovníků, o jejich pracovním výkonu a pracovním chování z více zdrojů (od různých 

hodnotitelů). Systém je určen pro vedoucí pedagogické pracovníky (střední 

management – např. zástupci ředitele, předsedové předmětových komisí, vedoucí 

výchovy, vedoucí učitelé odborného výcviku) všech typů větších základních a středních 

škol.“ 31 

c) Sebehodnocení  

 

Hodnocení - výchovně vzdělávací oblast 

V prostředí českých škol se ještě hovoří o autoevaluaci škol. Průcha32 autoevaluaci popisuje 

jako „Autoevaluace je cyklickým, systematickým a systémovým procesem, který je iniciován        

a realizován aktéry školního života (tj. učiteli, žáky, rodiči atd.). Autoevaluace je jedním 

z hlavních mechanismů autonomie školy, který, pokud je funkční, napomáhá jejímu žádoucímu 

rozvoji.“ 

Evaluace školy 

 externí (vnější) – inspekce, zřizovatelé, výzkumná pracoviště, instituce zaměřené na 

evaluaci kurikula, srovnávací zkoušky 

 interní (vnitřní) – škola provádí sama, vlastní hodnocení, sebehodnocení 

 

Školy již nemusejí zpracovávat zprávu o vlastním hodnocení školy, která už není součástí 

povinné dokumentace školy dle §28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění. 

                                                           
31360° zpětná vazba pro střední úroveň řízení [online]. NÚOV, 2008 [cit. 2013-04-22]. Dostupné na WWW: < 

http://www.nuov.cz/ae/360-zpetna-vazba-pro-stredni-management-skoly >.  
32 PRŮCHA, J. Pedagogická encyklopedie, s. 582. 

http://www.nuov.cz/ae/360-zpetna-vazba-pro-stredni-management-skoly


30 

 

Ale dle §1233 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, musí na základě vlastního hodnocení 

zpracovávat výroční zprávu o činnosti školy: 

1) Hodnocení školy se uskutečňuje jako vlastní hodnocení školy a hodnocení Českou školní 

inspekcí. 

2) Vlastní hodnocení školy je východiskem pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy. 

3) Hodnocení vzdělávání ve školských zařízeních provádí Česká školní inspekce. 

4) Hodnocení vzdělávací soustavy v kraji provádí krajský úřad ve zprávě o stavu a rozvoji 

vzdělávací soustavy v kraji. Hodnocení vzdělávací soustavy České republiky provádí 

ministerstvo ve zprávě o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy České republiky a Česká 

školní inspekce ve své výroční zprávě. 

5) Hodnocení školy a školského zařízení může provádět také jejich zřizovatel podle kritérií, 

která předem zveřejní.“ 

 

Hospitace 

     Hospitace není jen nástrojem kontroly práce pedagogického pracovníka, ale i nástrojem 

poznávacím. Slouží jako východisko k sebehodnocení (profesní rozvoj, sebevzdělávání, 

orientace v profesi, profesní příprava – náslechy). Součástí hospitace je hodnocení. Hospitaci 

by měl provádět profesionál (zná danou problematiku). 

 Výkladový slovník pedagogiky34 vysvětluje pojem hospitace jako: 

„Účast konkrétní osoby ve vyučování (ředitele školy, inspektora, kolegy učitele, studenta 

učitelství) z důvodu kontroly kvality řízení učební činností žáků (studentů) nebo pro poučení 

(student učitelství). Jeden ze způsobů spolupráce učitelů ve škole.“ 

Pozor na hodnocení, která jsou čistě formální, a nevyplývá z nich konkrétní pomoc 

pedagogickému pracovníkovi, která by obohatila jeho intuitivní vedení o další pedagogické 

dovednosti. 

Vzdělávání 

 „ Vzdělávání je proces, během nějž určitá osoba získává a rozvíjí nové znalosti, dovednosti, 

schopnosti a postoje.“ Takto definuje vzdělávání Armstrong35. V současné době je kladen větší 

                                                           
33 Zákon č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), §12 
34 KOLÁŘ, Z. a  kol. Výkladový slovník z pedagogiky 583 vybraných hesel, s. 49. 
35 ARMSTRONG, M. Řízených lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy, s. 461. 
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důraz na další vzdělávání. V oblasti školství je pro pedagogické pracovníky další vzdělávání 

povinností, proto pedagogičtí pracovníci sestavují Plán osobního rozvoje pedagogického 

pracovníka. Jeho součástí je sebehodnocení a popsání dalšího cíleného vzdělávání 

pedagogického pracovníka. 

Armstrong36 se zaměřil při plánování osobního rozvoje na tyto fáze: 

 Analyzování současného stavu a potřeby rozvoje  

 Stanovit cíle - každý si určí, které dovednosti, znalosti z konkrétních oblastí chtějí 

získat, rozšířit nebo zlepšit  

 Připravit plán činností (akcí, kroků) – co budete potřebovat, jak toho chcete dosáhnout, 

časový harmonogram např. práce s mentorem, hospitace (poučení od kolegů), 

spolupráce na projektu, odborný seminář, kurz, studijní literatura, e-learning 

 Realizovat  

Každý plán osobního rozboje by měl být nejméně 1x za rok vyhodnocen. 

 

1.11 Slabiny kontroly 

 

     Při kontrole se můžou vyskytnout nedostatky a slabiny, které mohou ovlivnit hodnocení a 

výsledek kontroly. Je důležité dávat si pozor na příliš těsnou kontrolu, ale i na příliš volnou 

kontrolu, složitost kontroly či její nesrozumitelnost výsledků. Zároveň i na subjektivní názor 

hodnotitele.  

Mezi slabiny patří dle Bělohlávka, Košťana a Šulera  37: 

 Žádná nebo nízká kontrola  

o Nelze zajistit stabilitu, spolehlivost, včasnou změnu ani pořádek, když 

neexistuje nebo je velmi nízká. Kontrola je nezbytnou součástí řízení. 

 Přílišná těsnost kontroly  

o Lidé potřebují mít pocit určité odpovědnosti za svou práci. Přílišná a svazující 

kontrola, která může být někdy i v rozporu s pravomocemi kontrolovaných, 

„svázání“ řadou nařízení, příkazů, předpisů a závazků, častá hlášení atd., může 

vést k odporu vůči kontrole. Pracovníci pak začnou dělat jen to, co je nezbytně 

nutné a nic víc. 

                                                           
36 ARMSTRONG, M. Řízených lidských zdrojů: nejnovější trendy a postupy, s. 471. 
37 BĚLOHLÁVEK, F.; KOŠŤAN P.; ŠULEŘ O. Management, s. 180 - 181.  
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 Nehospodárnost 

o Kontrola je prováděna tam, kde je jasné, že její výsledek neovlivní cíle nebo je 

kontrola příliš podrobná, že náklady vynaložené na její provedení jsou vyšší než 

její možný přínos. 

 Nepřesnost 

o Nepřesné údaje o kontrole může poskytovat, taková kontrola, která je spíše 

zaměřena na druhotné než klíčové body, pokud porovnává neporovnatelné věci 

nebo nebere v úvahu nové skutečnosti. 

 Nesrozumitelnost 

o Bylo-li použito při kontrole složitých technik nebo jejich výsledky jsou 

nesrozumitelné, manažer jim nebude důvěřovat a tím je ve své práci dál 

nevyužije. 

 Subjektivnost 

o Může se stát, že tatáž kontrola prováděna dvěma manažery, bude s jiným 

výsledkem, neboť každý člověk vnímá své okolí skrze své zkušenosti 

(subjektivní názor). Může tím docházet ke zkreslení údajů, neboť podřízení mají 

tendenci hlásit svým nadřízeným to, co si myslí, že chtějí slyšet nebo se jim 

ukázat v lepším světle. 

 Samoúčelnost 

o Kontrola slouží pouze k ovlivnění pracovní kázně a neplní účel odstranění 

negativních odchylek. Kontrolní procesy nejsou aktualizovány, neodpovídají 

organizační podobě ani struktuře plánů. 

 

1.12 Vnější audit, supervize k efektivnímu fungování kontrolních systémů 

 

Vnější audit 

Je přezkoumání hospodaření, dozor nad výkonem přenesené působnosti, dohled hygienický, 

ekologický, dodržování bezpečnostních a protipožárních pravidel apod. Vyplívá ze zákonných 

požadavků nebo ze smluvních vztahů. 

Supervize  

význam – dohled, dozor, kontrola, inspekce 

Smyslem supervize je rozvíjet profesní dovednosti supervidovaných, posilovat vztahy                    

v pracovním týmu a nacházet řešení problematických situací. 
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Úkolem supervize je zaručovat dobrou úroveň práce v dané odbornosti. Hlavními funkcemi 

supervize: 

 řízení - hodnocení a posuzování pracovního výkonu pro pochopení profesionálních 

hodnot 

 vzdělávání - předáváním zkušeností z dobré praxe, rozvoj osobnosti 

 podpora - sdílení, předávání pracovního odhodlání a naděje pro dobré zvládání 

pracovních nároků a požadavků.38 

Supervize je činnost, při které prostřednictvím cílených otázek a zaměřeného pozorování 

uvažujeme nad kvalitou péče o pracovník a zvyšujeme mu tak schopnost reflexe vlastní práce 

a sebereflexe. Supervize se vztahuje k cíli naší práce. Zaměřuje se přitom na proces, jak daného 

cíle dosáhnout, a na vztahy, které jsou nejdůležitějším prostředkem, kterým naše cíle 

naplňujeme.39 

 

1.13 Nařízená kontrola  

 

     Z řady zákonů vyplývá oprávnění, zpravidla státním orgánům, provádět kontrolní činnosti. 

Institucí, které mohou kontrolovat školy a školská zařízení je velmi mnoho. Každá má jinou 

metodiku a zaměřuje se na kontroly v různém rozsahu. 

Zřizovatel - věřejnosprávní kontrola 40 

     Zřizovatel provádí u příspěvkových organizací kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky 

podle zákona o finanční kontrole. Ta bývá zaměřena na oblast hospodaření s ohledem na míru 

rizikovosti vzniku a četnosti nedostatků a jejich případného dopadu na hospodaření s veřejnými 

prostředky.  

     O kontrolním zjištění se pořizuje protokol, který obsahuje zejména popis zjištěných 

skutečností s uvedením nedostatků a označení ustanovení právních předpisů, které byly 

porušeny a termín pro přijetí nápravných opatření. Takto sepsaný protokol podepíší všichni 

                                                           
38 Wikipedia : the free encyclopedia [online]. Supervize (personalistika), 2012 [cit. 2013-03-10]. Dostupné na 

WWW: <http://cs.wikipedia.org>.  
39 O supervizi [online]. TreMedias, 2008 [cit. 2013-04-10]. Dostupné na WWW: 

<http://www.tremedias.cz/index.php/o-supervizi>. 
40 Příspěvkové organizace územních samosprávných celků (tj. obcí a krajů) – vnitřní kontrolní systém [online]. 

Účetní kavárna, 2009 [cit. 2013-04-01]. Dostupné na WWW: 

<http://www.ucetnikavarna.cz/archiv/dokument/doc-d9270v12089-prispevkove-organizace-uzemnich-

samospravnych-celku-tj-obci-a-kraju>. 

http://cs.wikipedia.org/
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kontrolující, kteří se kontroly zúčastnili. Stejnopis protokolu předají kontrolující k seznámení   

a podpisu kontrolované osobě. Proti obsahu kontrolního zjištění je kontrolovaná osoba 

oprávněna podat písemné odůvodněné námitky. Vedoucí kontrolní skupiny (kontrolor) může o 

námitkách sám rozhodnout, jestliže jim v plném rozsahu vyhoví, jinak předloží námitky 

starostovi, jedná-li se o příspěvkovou organizaci obce, nebo řediteli krajského úřadu, jedná-li 

se o příspěvkovou organizaci kraje, který o námitkách rozhoduje písemnou formou. Proti 

rozhodnutí o námitkách není opravný prostředek přípustný. 

 

Česká školní inspekce 

     Česká školní inspekce provádí kontrolní, monitorovací a poradenskou činnost v oblasti 

školství prostřednictvím školních inspektorů.  

Průcha uvádí „Inspekce škol je jedním ze způsobů externí (vnější) evaluace škol, která spolu 

s evaluací vnitřní (interní) tvoří systém evaluace škol.“41 

    Česká školní inspekce je zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., §174, jako správní úřad 

s celostátní působností, který je organizační složkou státu a účetní jednotkou. Provádí inspekci 

ve všech druzích škol a školských zařízeních zapsaných do rejstříku škol. Výkon inspekční 

činnosti upravuje vyhláška č. 17/2005 Sb. Základním dokumentem upravující její činnost je 

plán hlavních úkolů České školní inspekce na následující školní rok a kritéria hodnocení 

podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb (zveřejněné na 

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty).  

Inspekční činnost má tři fáze: 

 Příprava – oznámení termínu inspekce, seznámení s předmětem a s požadavky na 

zajištění inspekční činnosti, možnost vyžádání dotazníku nebo materiál k inspekci 

 Výkon – vlastní výkon inspekce, zkoumání předložených dokumentů školy a školského 

zařízení a jejich rozbor, možnost individuální nebo skupinového rozhovoru s ředitelem, 

žáky, studenty, hospitační činnost aj. 

 Vyhodnocování – seznámení s výsledky kontroly ředitele školy a školského zařízení, 

forma inspekční zprávy nebo protokolu, projednání a převzetí zprávy ředitel potvrdí, 

případné připomínky k obsahu inspekční zprávy může podat ČŠI do 14 dnů od převzetí 

                                                           
41 PRŮCHA, J. (ed.). Pedagogická encyklopedie, s. 576.   

 

http://www.csicr.cz/cz/Dokumenty
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Výsledek inspekční činnosti může být: 

– doporučení, příkazy na odstranění nedostatků, sankce, následná inspekce, výmaz z rejstříku 

škol 

Krajská hygienická stanice 

 kontroly na dodržování hygienických předpisů (např. zákon č. 410/2005 Sb.,                       

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

a vzdělávání dětí a mladistvých), zákoníku práce např. závodní lékařské prohlídky 

(vstupní, preventivní), na správné začlenění zaměstnanců do kategorií aj. 

Finanční úřad 

 kontroly zaměřené na dodržení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů např. zda poplatník podal daňové přiznání k dani z příjmů 

právnických osob a správně odvedl daň, kontrola správného vyúčtování daně z příjmů 

ze závislé činnosti, správnost podkladů pro stanovení výši daně ze závislé činnosti 

(Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních 

požitků) 

Okresní správa sociálního zabezpečení 

 kontroly zaměřené na plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti sociálního 

zabezpečení (vedení evidenčních listů, důchodové pojištění, ohlašovací povinnosti, 

nemocenské pojištění aj.)  

Zdravotní pojišťovny 

 kontroly zaměřené na plnění povinností zaměstnavatelů v oblasti zdravotního pojištění 

(ohlašovací povinnosti, placení pojistného, minimální vyměřovací základ aj.)  

 zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na zdravotním pojištění, §22 

Inspektorát bezpečnosti práce 

 kontroly zaměřené na dodržování zákoníku práce, dodržování předpisů k zajištění 

bezpečnosti práce, kontroluje dodržování předpisů podle zákona o mzdě a odměnách, 

kontroluje příčiny a okolnosti pracovních úrazů 

 zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 
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1.14 Archivace kontrolních šetření 

 

     O provedené kontrole může a nemusí být proveden záznam. Pokud je však záznam 

proveden, zakládá se a měl by podléhat archivaci. Přesný popis archivace je uveden v zákoně 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. 
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2 Výzkumná část 

 

2.1 Cíl  

 

     Cílem výzkumné práce je sběr dat a informací ke zjištění identifikací oblastí podléhajících 

kontrole, je zkoumáno, kdo provádí kontrolu, jak často, zda je prováděn záznam o kontrole, 

jsou-li kontrolované osoby seznamovány s výsledky kontroly a je-li pro řídícího pracovníka 

důležitá zpětná vazba. Rovněž výzkum zjišťoval, zda je některá kontrola nahrazena vnější 

kontrolou, jak často je prováděna vnější kontrola a kterými organizacemi nejčastěji.  

 

2.2 Tvrzení  

 

     Výzkumná část této práce se opírá o následující tvrzení, která jsou sestavena na základě 

studia literatury a informací od ekonomických pracovnic DDM na základě předvýzkumu. 

Tvrzení jsou formulována pro dosažení stanovených cílů. 

Tvrzení 1:  Více jak 70 % z dotazovaných zařízení využívá všechny zkoumané kontrolní 

systémy. 

Tvrzení 2:  Méně jak 30 % z dotazovaných zařízení má své vlastní kontrolní systémy. 

Tvrzení 3: Méně jak 30 % z dotazovaných zařízení nemá kontrolní systém v jedné 

z dotazovaných oblastí. 

 

2.3 Použitá metoda 

 

     Jako základní metoda je použito dotazníkové šetření, nejrozšířenější a nejčastější metoda 

hromadného získávání dat. Dotazník vychází ze stanovených cílů formulovaných do tvrzení 1 

až 3. Prostřednictvím získaných dat a jejich následné analýzy se měly vyvrátit nebo potvrdit 

tvrzení uvedené v kapitole 2. 2. Získané výsledky jsou následně graficky znázorněny. Dotazník 

je vytvořen pomocí webu https://drive.google.com/ . 

     Respondenti pracovali online a zároveň anonymně.  

     Dotazník je sestaven z 20 otázek. Z toho 3 otázky identifikační, 1 otázka dobrovolná (vlastní 

postřehy) a 16 otázek vztahujících se k vnitřní a vnější kontrole. Celé znění dotazníku je 

přiloženo v příloze č. 1. 

 

https://drive.google.com/
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2.4 Soubor respondentů 

 

     Za respondenty dotazníkového šetření byli jako základní soubor vybráni řídící pracovníci 

konkrétně  ředitelé/ky DDM bez rozdílu zřizovatele (obec, kraj, soukromé, církevní) v rámci 

celé České republiky.   

     K ověření komplexnosti skupiny respondentů byly použity údaje z Rejstříku škol                       

a školských zařízení, seznamy škol a školských zařízení dle jednotlivých stránek krajských 

úřadů. Zároveň byly některé kontakty ověřeny na jednotlivých webových stránkách DDM. 

     Výběrový soubor respondentů tvoří celkem 189 subjektů (Jihomoravský kraj 22, Jihočeský 

kraj 13, Královéhradecký kraj 17, Karlovarský kraj 12, Liberecký kraj 10, Olomoucký kraj 11, 

Moravskoslezský kraj 12, Pardubický kraj 11, Plzeňský kraj 12, Středočeský kraj 16, Ústecký 

kraj 19, Kraj Vysočina 10, Zlínský kraj 13 a Hlavní město Praha 11), kdy název školského 

zařízení obsahoval „dům dětí a mládeže“. 

 

2.5  Předvýzkum 

 

     K získání orientace v problematice plánovaného výzkumného šetření byl nejprve proveden 

předvýzkum, ve kterém bylo osloveno 5 subjektů DDM v Ústeckém kraji.  

     Zkušebně byla zvolena forma písemného dotazníku a jedenkrát formou interview, kdy bylo 

ověřováno, zda otázky jsou položené srozumitelně. 

     Tímto ověření bylo zjištěno, že je třeba pro potřeby výzkumné práce dotazník částečně 

přepracovat, upřesnit a doplnit některá znění otázek. Zejména otázky týkající se oblastí kontroly 

byly příliš dlouhé a nepřehledné. Získané údaje neodpovídaly plánovanému záměru. Otázky, 

týkající se kontrolovaných činností z jednotlivých oblastí kontroly, byly sloučeny. Zůstalo jen 

rozlišení dle času, aby na základě odpovědí mohl být sestaven plán kontrolní činnosti. Došlo 

k přidání otázek, týkající se zpětné vazby. Z celkového počtu 20 otázek byly 3 otázky 

identifikační, 7 otevřených, 6 otázek uzavřených, 3 otázky polootevřené a 1 otázka otevřená - 

dobrovolná. 

     Přepracovaný dotazník byl následně odeslán elektronicky na jednotlivé DDM. Oslovené 

subjekty obdržely  email s vysvětlením a žádostí o vyplnění. Byl uveden odkaz na možnost 

vyplnění dotazníků online.  

     Návratnost dotazníků byla neuspokojivá a tak byla zvolena forma telefonického kontaktu     

s opětovným objasněním žádosti a následným opakovaným emailem. 
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     Po novém termínu byla návratnost dotazníku uspokojivá. Celková návratnost dotazníku byla 

92 ze 189, tedy cca 48,7 %.  

 

2.6 Výzkum 

 

2.6.1 Identifikace respondentů  

 

     První část dotazníku směřovala ke zjištění základních údajů o respondentech. V těchto 

identifikačních otázkách odpovídali na otázky, do kterého kraje patří jednotlivé DDM, kdo je 

jejich zřizovatel a počet účastníků zájmového vzdělávání.  

Otázka č. 1 - Vyberte, v jakém kraji se DDM nachází. 

Identifikující otázka, kdy respondenti měli zadat, v jakém kraji se nachází jejich DDM. 

     Zkoumaný soubor tvoří 92 respondentů ((Jihomoravský kraj 6, Jihočeský kraj 6, 

Královéhradecký kraj 8, Karlovarský kraj 5, Liberecký kraj 7, Olomoucký kraj 7, 

Moravskoslezský kraj 7, Pardubický kraj 8, Plzeňský kraj 6, Středočeský kraj 8, Ústecký kraj 

7, Kraj Vysočina 5, Zlínský kraj 6 a Hlavní město Praha 6). 

 

Graf č. 1 - Přehled respondentů dle jednotlivých krajů 
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     Na otázku č. 2 - Uveďte, kdo je Váš zřizovatel. Respondenti uvedli toto: 35 krajský úřad (38 

%), 56 obec/město (61 %) a 1 ostatní zřizovatel (1 %).  

 

Graf č. 2 - Přehled respondentů dle zřizovatelů 

 

     Poslední identifikační otázka č. 3 zjišťovala velikost zařízení, kde respondenti odpovídali na 

počet účastníků DDM bez rozdílu věku.  

 

 

Graf č. 3 - DDM – počet účastníků 
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2.6.2 Souhrn dat z dotazníkového šetření 

 

Otázka č. 4 - Máte vytvořen kontrolní systém? 

Otázka zjišťovala, zda jednotlivé DDM mají vytvořen vnitřní kontrolní systém, jakýkoliv. 

Otázka se vztahovala k tvrzení č. 1. Analýza a interpretace výsledku viz kapitola 2.6.3. 

 

Otázka č. 5 - Uveďte nejčastěji kontrolované činnosti ze všech oblastí vnitřní kontroly, které 

kontrolujete denně. 

Respondenti měli uvést různé činnosti, které kontrolují denně z jakékoliv kontrolní oblasti. 

V této oblasti se vyskytovalo nejméně odpovědí. Pokud respondenti odpověděli, většinou se 

odpovědi týkaly ekonomické oblasti např. hotovost, faktury, výpisy z bank. Otázka se 

vztahovala k tvrzení č. 3. Analýza a interpretace výsledku viz kapitola 2.6.5. 

 

Otázka č. 6 - Uveďte nejčastěji kontrolované činnosti ze všech oblastí vnitřní kontroly, které 

kontrolujete týdně. 

Respondenti měli uvést různé činnosti, které kontrolují alespoň 1x týdně z jakékoliv kontrolní 

oblasti. V této oblasti bylo již více odpovědí. Respondenti uváděli činnosti nejen z ekonomické 

oblasti, ale i z výchovně vzdělávací oblasti. Odpovědi se týkaly např. plnění úkolů 

vyplývajících z porad, týdenní přehledy práce pedagogů volného času, aktuálnost webových 

stránek či nástěnek DDM. Otázka se vztahovala k tvrzení č. 3. Analýza a interpretace výsledku 

viz kapitola 2.6.5. 

 

Otázka č. 7 - Uveďte nejčastěji kontrolované činnosti ze všech oblastí vnitřní kontroly, které 

kontrolujete měsíčně. 

Respondenti měli uvést různé činnosti, které kontrolují alespoň 1x měsíčně z jakékoliv 

kontrolní oblasti. V této oblasti bylo nejvíce odpovědí. Kontrolní činnosti byly zmiňovány ze 

všech oblastí kontroly. Analýza a interpretace výsledku viz kapitola 2.6.5. 

 

Otázka č. 8 – Uveďte nejčastěji kontrolované činnosti ze všech oblastí vnitřní kontroly, které 

kontrolujete ročně. 

Respondenti měli uvést různé činnosti, které kontrolují alespoň 1x za rok z jakékoliv kontrolní 

oblasti. Zde byly odpovědi týkající se převážně dlouhodobých plánů. Analýza a interpretace 

výsledku viz kapitola 2.6.5. 
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Otázka č. 9 – Uveďte nejčastěji kontrolované činnosti ze všech oblastí vnitřní kontroly, které 

kontrolujete namátkově. 

Respondenti měli uvést různé činnosti, které kontrolují namátkově z jakékoliv kontrolní oblasti. 

Respondenti nejvíce jmenovali hospitace a deníky zájmových útvarů. Analýza a interpretace 

výsledku viz kapitola 2.6.5 

 

Otázka č. 10 – Zvolte funkce zaměstnanců, které se podílejí na vnitřní kontrole. 

ředitel/ka 

vedoucí střediska/odloučené prac. 

vedoucí oddělení 

ekonom/ka 

školní/údržbář 

mzdová účetní 

pokladní 

jiné: _________________________ 

Respondenti mohli vybrat několik odpovědí a zároveň dopsat další možnosti. Dopsání dalších 

zaměstnanců využilo jen málo respondentů. Analýza a interpretace výsledku viz kapitola 2.6.3. 

 

Otázka č. 11 – Provádíte písemný záznam provedené kontrole? 

ano 

ne 

jen některých kontrol 

Otázka zjišťovala, zda při kontrole je prováděn písemný záznam. Zda je důležité provést 

písemný záznam, záleží na vnitřních směrnicích organizace a na zvolených postupech 

kontrolora. Pro někoho je důležité, aby byl prováděn záznam ze všech kontrol, někteří považují 

za důležité, o jaký typ kontroly jde a jaký má být výstup. Analýza a interpretace výsledku viz 

kapitola 2.6.3. 

 

Otázka č. 12 - Jsou zaměstnanci seznámeni s výsledky kontroly? 

ano 

ne 

Když je provedena kontrola, měl by být s výsledky kontroly seznámen kontrolovaný pracovník. 

Neboť chybami se člověk učí. Otázka zjišťovala, zda své zaměstnance s těmito výsledky 

seznamují. Analýza a interpretace výsledku viz kapitola 2.6.3. 
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Otázka č. 13 - Zaškrtněte a doplňte způsob seznámení s výsledky kontrol. 

rozhovor mezi 4 očima 

písemná forma 

veřejně na poradách 

jiný: ___________________________ 

Tato otázka doplňovala otázku předešlou. Otázka podrobněji zjišťovala, jak jsou seznamováni 

zaměstnanci s výsledky kontrol. Analýza a interpretace výsledku viz kapitola 2.6.3. 

 

Otázka č. 14 - Zaškrtněte vnitřní dokumenty, ve kterých máte uvedeny kompetence k provádění 

kontrol, popřípadě uveďte další. 

vnitřní řád 

organizační řád 

vnitřní směrnice organizace 

plán kontrol pro školní rok/kalendářní rok 

další:________________________ 

Tato otázka doplňovala otázku č. 10, kdy zjišťovala, v kterých dokumentech DDM mají 

uvedeny kompetence a pravomoci osoby, které jsou pověřeny kontrolou. Analýza a interpretace 

výsledku viz kapitola 2.6.3. 

 

Otázka č. 15 - Vyberte jednu z možností, kterou Vaše organizace využívá dle zákona č.320/2001 

Sb., o finanční kontrole. 

vykonává pověřený pracovník DDM – zřízen útvar interního auditu 

vykonává zřizovatel – výkon veřejnosprávní kontroly 

Otázka se týkala tvrzení č. 2. Analýza a interpretace výsledku viz kapitola 2.6.4. 

 

Otázka č. 16 - Uveďte kontrolované činnosti, které neprovádíte samy, a jsou součástí Vašeho 

vnitřního kontrolního systému. 

Otázka zjišťovala, zda ředitelé využívají vnější kontrolu např. pro usnadnění kontrolních 

činností nebo pro cílené kontroly prováděné odborníky. Analýza a interpretace výsledku viz 

kapitola 2.6.3. 
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Otázka č. 17 - Zaškrtněte provádění externích kontrol jinými organizacemi ve Vašem zařízení. 

Organizace měsíčně 1x za rok 1rok-5let nad 5 let nebyla 

BOZP a PO      

Revize      

Externí kontrola, audit (placená)      

ČŠI      

Zřizovatel (veřejnosprávní)      

Finanční úřad      

OSSZ      

ZP      

Inspektorát bezpečnosti práce      

Respondenti pouze doplňovali, které kontroly byly u nich provedeny organizacemi a které si 

objednali. BOZP a PO, revize a externí kontrola pak podrobněji doplňovala předchozí otázku. 

Analýza a interpretace výsledku viz kapitola 2.6.3. 

 

Otázka č. 18 - Je pro Vás důležité znát výsledky kontrol (zpětná vazba)? 

ano 

ne 

Respondenti se rozhodovali mezi ano či ne. Analýza a interpretace výsledku viz kapitola 2.6.3. 

 

Otázka č. 19 - Pokud jste v otázce 18 odpověděli ANO, napište proč.  

Podrobnější analýza a interpretace výsledku viz kapitola 2.6.3. 

 

Otázka č. 20 - Zde můžete uvést zajímavý postřeh, zkušenost, názor při prováděných kontrolách, 

se kterým byste se rád/a chtěl/a podělit.  

Tato otázka byla dobrovolná. Jen někteří respondenti se podělili o své zkušenosti.  

 

2.6.3 Analýza a interpretace výsledků zjištění vztahující se k tvrzení č. 1 

 

     Otázky vztahující se k tvrzení: „Více jak 70% z dotazovaných zařízení využívá všechny 

zkoumané kontrolní systémy.“, byly otázky č. 4, 10, 11, 12, 13 a 14 ke zjištění vnitřní kontroly 

a otázky č. 16 a 17 ke zjištění vnější kontroly. Otázky č. 18 a 19 byly společně pro oba dva typy 

kontrol. 
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     Na otázku č. 4, zda máte vytvořen vnitřní kontrolní systém, odpověděli všichni respondenti 

jednoznačně ANO. Je tedy zřejmé, že všechny DDM mají zaveden vnitřní kontrolní systém. 

Další otázka ověřovala, kdo se podílí na tomto vnitřním kontrolním sytému. 

10. Zvolte funkce zaměstnanců, kteří se podílejí na vnitřní kontrole.  

     Je otázkou, kteří zaměstnanci (funkce) se nejvíce podílejí na kontrolování. Na výběr byly 

funkce ředitel/ka, vedoucí střediska/odloučené pracoviště, vedoucí oddělení, ekonom/ka, 

školní/správce/údržbář, mzdová účetní, pokladní a na dopsání ostatní. 

 

 

Graf č. 4 - Subjekt kontroly 

 

     Na kontrolování se nejvíce z řídích (vedoucích) pracovníků podílí ředitel/ka, vedoucí 

oddělení a kde mají odloučené pracoviště (střediska) tak jejich vedoucí. Mezi řídící pracovníky 

lze zařadit ekonomku, má-li na starosti správní zaměstnance. Mezi další jmenované patří 

mzdová účetní, pokladní, školník (správce/údržbář). Jako další byla jmenována uklízečka. Je 

zřejmé, že na kontrolování se podílejí i další zaměstnanci, ať je tím myšleno jen kontrola své 

práce. Nejvíce kontrolní činnosti by měl provádět vrcholový management, neboť on odpovídá 

za bezproblémový chod celého zařízení. Nemusí však veškeré kontrolní činnosti provádět sám, 

ale na základě organizačního řádu včetně organizační struktury stanovit pravomoci a 

odpovědnosti dalším řídícím pracovníkům.  

     Otázka č. 14 doplňuje otázku č. 10, kdy jsou respondenti tázáni, ve kterých vnitřních 

dokumentech mají uvedeny kompetence k provádění kontrol. Vybrat mohli z několika vnitřních 

dokumentů popřípadě doplnit další.  
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Graf č. 5 - Vnitřní dokumenty DDM – kompetence kontrol 

 

Nejvíce 63 respondentů uváděli vnitřní řád a pro 62 respondentů jsou důležité vnitřní 

směrnice. Dle 43 respondentů je důležité mít zpracovaný organizační řád a plán kontrol uvedlo 

39 respondentů. Jako další dokumenty 7 respondentů uvedlo pracovní náplně zaměstnanců. 

Jedná se o subjektivní odpovědi, neboť pro někoho stanovení kompetencí ke kontrole stačí jen 

v některém z povinných dokumentů školy. Každé školské zařízení by však mělo mít zpracováno 

všechny uvedené dokumenty a v nich jasně a srozumitelně vymezeny jednotlivé kompetence 

k provádění kontrol. Zpracováním plánu kontrol lze vymezit rizikové oblasti a zaměřit se na 

konkrétní cíle, aby kontrola nebyla příliš těsná a nehospodárná. 

 

11. Provádíte písemný záznam o provedené kontrole? 

Z 92 respondentů odpovědělo 43 respondentů ANO, že provádí písemný záznam o 

provedené kontrole, 46 respondentů odpovědělo jen u některých kontrol a 3 uvedli, že záznam 

neprovádí. Většina se shodla na tom, že je dobré provést záznam o kontrole, někteří však 

pokládají za důležité provádět záznam jen u vybraných kontrol. Zákonné požadavky ukládají 

provádět písemný zápis jen u kontrol prováděných dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole. Zároveň záleží na vnitřních směrnicích školského zařízení, kde ředitel/ka stanoví, o 

kterých kontrolách bude prováděn písemný záznam. 
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Graf č. 6 - Písemný záznam o kontrole 

 

     Písemný záznam o provedené kontrole je jediný doklad, který potvrzuje, že byla kontrola 

provedena. Zároveň lze na tento dokument i zaznamenat, že kontrolovaný pracovník byl 

seznámen s výsledkem kontroly a doplnit návrh nápravného opatření či způsob odstranění 

zjištěných nedostatků. 

 

     Otázka č. 12, doplňovala otázku č. 11, zda jsou zaměstnanci seznámeni s výsledky kontrol. 

Všichni respondenti se jednoznačně shodli, že ANO. 

     Zároveň byli tázáni, jakým způsobem jsou zaměstnanci seznámeni s výsledkem kontrol 

(otázka č. 13).  Respondenti vybírali z možností: rozhovor mezi 4 očima, písemná forma, 

veřejně na poradách a měli možnost doplnit ještě další způsoby. Nejvíce respondenti preferují 

způsob seznámení veřejně na poradách (77 %) nebo rozhovor mezi 4 očima (63 %), vždy je 

však důležité zvolit způsob seznámení dle charakteru kontroly a výstupu jak uvedla jedna 

respondentka. 
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Graf č. 7 - Způsob seznámení s výsledkem kontroly 

 

     Pokud tedy shrneme výsledky otázek vztahující se k vnitřní kontrole, lze konstatovat, že 

respondenti mají nastaven vnitřní kontrolní systém, do kterého jsou zapojeni všichni 

zaměstnanci DDM ať už jako subjekt kontroly nebo objekt kontroly. V několika vnitřních 

dokumentech DDM mají zahrnuty kompetence k provádění kontrol. Zároveň lze konstatovat, 

že pro většinu respondentů je důležité písemný záznam z kontrol, z toho 47% respondentů 

provádí písemný záznam ze všech kontrol. Nejdůležitější je, že 100% respondentů odpovědělo, 

že jsou zaměstnanci s výsledky kontrol seznamováni. 

 

     Otázky č. 16, 17 a 18 se zabývaly vnější kontrolou. Nejprve respondenti odpovídali na 

otázku, která řešila vnější kontrolu z pohledu DDM, kdy kontrolní činnost neprovádí DDM, ale 

tuto kontrolu provádí odborná firma. Respondenti byli tázáni, zda těchto služeb využívají. 

Největší část citovala BOZP a PO (40 respondentů), revize (75 respondentů), 5 respondentů 

mzdové účetnictví (DDM, které si nechávají službou zpracovat mzdovou agendu) a 4 

respondenti uvedli finanční účetnictví (ekonomický audit). 

     Otázka č. 17 doplňovala otázku č. 16 podrobněji. Otázka se zabývala nejen firmami, ale i 

konkrétními organizacemi, které mají ze zákona povinnost provádět kontroly.  

     Kontrola BOZP a PO je v DDM prováděna pravidelně. Záleží na rozhodnutí ředitele, jak 

často je prováděna. Nejvíce odpovědí bylo 1 za rok.  

     Revize jsou prováděny nejčastěji 1 za rok. Termíny provádění jednotlivých revizí vyplívají 

ze zákona, který určuje, kdy jaké revize mají být prováděny a s tímto se DDM musí řídit. Jen 

jeden respondent na otázku neodpověděl.  
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     Vnější audit (provedení auditu soukromým auditorem nebo cílená kontrola odborníkem na 

danou oblast objednaná DDM) provádí jen velmi málo DDM. Je zřejmé, že tento audit je 

používám jen v případě, kdy je to po DDM vyžadováno (audit finančních prostředků v rámci 

projektů) nebo z důvodu naléhavé potřeby zjistit správnost v dané oblasti. Vnější audit využívají 

3 respondenti pravidelně měsíčně. Zřejmě se jedná o skutečnost, kdy pro DDM účetnictví 

zpracovává firma a ta poskytuje záruku za provedení. 

     Převážná část DDM, preferuje veřejnosprávní kontrolu zřizovatelem před zřízením funkce 

interního auditu, viz kapitola 2.6.4. 

     Zajímavé zjištění bylo v oblasti ČŠI, kdy 16 respondentů odpovědělo, že zatím nebyla tato 

kontrola provedena. Předpokládejme že, se jedná o DDM, které mají právní subjektivitu až 

od roku 2007 (4 respondenti toto uvedli).  

     S kontrolou od finančního úřadu, zdravotních pojišťoven a Inspektorátu bezpečnosti práce 

se setkalo jen velmi málo DDM. Kontrola OSSZ je prováděna pravidelně. 

 

Graf č. 8 - Provádění externích kontrol 

 

     Zajímavé zjištění je četnost kontrol prováděných zřizovatelem, kdy respondenti, jejichž 

zřizovatelem je obec/město, uvedli častější kontrolní činnost (1 x za rok a 1 rok – 5 let) a 
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respondenti, jejichž zřizovatelem je kraj, uvedli delší časové období provádění těchto kontrol. 

Zřejmě je toto ovlivněno počtem organizací, které zřizovatele zřizují a následně spravují.  

 

 

Graf č. 9 - Veřejnosprávní kontrola dle zřizovatele 

 

     Poslední otázka, která uzavírala problematiku vnitřního kontrolního systému, byla otázka č. 

18 a 19, která se týkala jak vnitřní tak vnější kontroly. Na otázku zda je pro ně důležité znát 

výsledky z kontrol (zpětná vazba), všichni respondenti jednoznačně odpověděli, že ANO. 

V otázce č. 19 už jen pak doplňovali proč. Dle respondentů „možnost nápravy a poučení se, 

chci vědět, zda bylo vše v pořádku, vyvarování se chyb v budoucnosti, bezprostředně přijímat 

opatření ke zvyšování kvality činnosti i k nápravě nedostatků, doporučení kontrolora, zlepšení 

řídicího systému organizace, abychom věděli, co příště vylepšit aj.“. 

 

     V otázce č. 20 mohli respondenti uvést zajímavý postřeh, zkušenost, názor při prováděných 

kontrolách. Nejzajímavější zkušenost byla, kdy jedna respondentka uvedla: „Je zajímavé, že po 

návštěvě ČŠI, což je dle mě nejvyšší orgán, nebyly shledány žádné závady. Poté za 5měsíců 

přišla na kontrolní skupina zřizovatele a některé kontrolované oblasti označila za chybné.“ 

 

     Tvrzení č. 1 se potvrdilo, více jak 70% organizací využívá oba typy prováděných kontrol. 

Všechny organizace mají zaveden vnitřní kontrolní systém. Vnější kontrola je nejvíce 

uplatňována v provozní oblasti, kdy organizace využívají znalosti odborníků z oblastí BOZP a 

PO a revizí. Převážná část DDM se již setkala s různými typy kontrol ze stran různých 

organizací. 

měsíčně 1x za rok 1rok-5let nad 5 let nebyla
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2.6.4 Analýza a interpretace výsledků zjištění vztahující se k tvrzení č. 2 

 

     Otázka vztahující se k tvrzení: „Méně jak 30% z dotazovaných zařízení má své vlastní 

kontrolní systémy.“, byla použita otázka č. 15, která zjišťovala, zda DDM má dle zákona              

č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, zřízen útvar interního auditu, kdy kontrolu vykonává 

pověřený pracovník DDM nebo je funkce interního auditu nahrazena výkonem veřejnosprávní 

kontroly zřizovatelem.  

     Z 92 respondentů odpovědělo 84 respondentů (91 %), že funkci interního auditu dle zákona 

č.320/2001 Sb., o finanční kontrole, zajišťuje zřizovatel výkonem veřejnosprávní kontroly a jen 

7 respondentů (8 %) má zřízenou funkci interního auditu (z toho 4 respondenti, kteří byli zřízeni 

obcí/městem a 3 respondenti, kteří byli zřízeni krajem), 1 respondent (1 %) neuvedl ani jednu 

z možností. 

 

 

Graf č. 10 - Vlastní kontrolní systém 

 

     Tvrzení č. 2 se potvrdilo, neboť z dotazníku vyplynulo, že většina dotazovaných nemá 

zřízenou funkci interního auditu, tudíž svůj vlastní kontrolní systém. Výsledek výzkumu byl, 

že méně jak 8% dotazovaných DDM má své vlastní kontrolní systémy. Důvodem proč DDM 

nemají zřízenou funkci interního auditu, může být finanční hledisko. Převážná část DDM 

zajišťuje svou činnost menším počtem interních pracovníků a nemají dostatek finančních 

prostředků na platy pro nepedagogické pracovníky. Tuto situaci řeší prostřednictvím firem, 

které jim zajišťují mzdovou a účetní agendu. Zda je to jen finanční hledisko nebo jiný důvod, 

by bylo další otázkou zkoumání. 

 

8%

91%

1%

Vlastní kontrolní systém

funkce interního auditu veřejnosprávní kontrola neuvedeno
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2.6.5 Analýza a interpretace výsledků zjištění vztahující se k tvrzení č. 3 

 

     Otázky vztahující se k tvrzení: „Méně jak 30% z dotazovaných zařízení nemá kontrolní 

systém v jedné z dotazovaných oblastí.“, byly otázky č. 5, 6, 7, 8 a 9 vztahující se ke 

kontrolovaným oblastem.  

     V těchto otázkách respondenti byli tázáni na konkrétní nejčastěji kontrolované činnosti ze 

všech oblastí vnitřní kontroly, které kontrolují denně, týdně, měsíčně, ročně či namátkově. Na 

základě těchto otázek bylo zjišťováno, které činnosti nejčastěji podléhají kontrole. Respondenti 

uváděli výčet činností, které kontrolují v konkrétním časovém období. Tyto činnosti byly 

následně rozděleny do jednotlivých oblastí - výchovně vzdělávací oblast, ekonomická oblast, 

provozní oblast a mzdová a personální oblast. Na základě odpovědí byl sestaven návrh plánu 

kontrolní činnosti DDM. 

 

 

Graf č. 11 - Oblasti kontroly 

 

     Z 92 respondentů uvedlo 90 respondentů (98 %) kontrolní činnosti v oblasti výchovně 

vzdělávací z toho nejvíce hospitace, deníky zájmových útvarů, ŠVP, týdenní plán činnosti, 

kontrola dodržování vnitřního řádu a další. 

     V oblasti ekonomické odpovědělo 89 respondentů (97 %) finanční kontrolu, rozpočet, účetní 

závěrku, účelové čerpání prostředků, kontrola úplaty za kroužky a další. 
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výchovně vzd. ekonomická provoz mzd.a person.
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     Kontrolní činnosti z oblasti provozu uvedlo 92 respondentů (100 %) z toho nejvíce BOZP a 

PO, dodržování hygienických předpisů, kontrola deníku závad, kontrola úklidu, stav budovy, 

areálu, hřiště a další. Pokud nebyla uvedena konkrétní činnost, byla ještě zkontrolována otázka 

č. 17, která zjišťovala četnost kontrol BOZP a PO a revize, tím bylo také prokázáno, že tuto 

oblast kontrolují. 

     Mzdová a personální oblast byla uvedena nejméně, pouze ji zmiňovalo 51 respondentů (55 

%), kdy nejčastěji byla citována docházka, čerpání dovolené, měsíční výkaz práce a další. 

     Tvrzení č. 3 se částečně potvrdilo. Oblast mzdová a personální je dle výsledků výzkumu, 

jedna z oblastí, na kterou je vnitřní kontrolní systém nejméně zaměřen. Tuto oblast uvedlo 

pouze 51 respondentů (55 %). Předpokládejme, že příčinou tohoto výsledku, může být, že 

respondenti na tuto oblast pouze pozapomněli.  
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3 Shrnutí a závěr 

 
Shrnutí 

 

     Cílem této bakalářské práce bylo zmapovat a analyzovat kontrolní systém ve školských 

zařízeních, konkrétně v domech dětí a mládeže. 

     V teoretické části jsem se věnovala problematice kontroly. Na začátku práce (v kapitole 1.1) 

jsem stručně popsala charakteristiku domu dětí a mládeže dle platné legislativy. V další části 

jsem se již zabývala kontrolou. Byl vysvětlen pojem, co je kontrola. Popsán kontrolní systém, 

jeho účel či smysl kontroly, předmět kontroly, subjekt kontroly, periodicita kontroly a metody 

kontroly. Kontrola byla popsána dle jednotlivých fází, byly vysvětleny zásady efektivní 

kontroly a upozornění na slabiny kontroly.  Zároveň byly uvedeny organizace, které provádí 

nařízené kontroly. 

     Výzkumná část se opírala o dotazníkové šetření, které zjišťovalo rozsah vnitřní kontroly, od 

činností, které jsou součástí vnitřní kontroly, kdo kontrolu provádí, zda jsou výsledky kontrol 

důležité a zda se následně s výsledky kontrol pracuje. Dotazníkové šetření se zabývalo i vnější 

kontrolou z pohledu DDM. Zda některé kontroly provádějí dodavatelskou firmou. Taktéž byla 

zkoumána vnější kontrola z pohledu opačného, kdy je kontrola prováděna organizacemi, 

kterým to stanovuje zákon.  

     Výzkum byl proveden u ředitelů a ředitelek domů dětí a mládeže v České republice. Pro účel 

výzkumného šetření byla zvolena metoda dotazníkového šetření. Dotazník s 20-ti otázkami 

vyplnilo 92 ze 189 respondentů (tj. 48,7 %).  

     Ve výzkumné části jsem pracovala se třemi tvrzeními, která měla vyvrátit nebo potvrdit 

výsledky dotazníkového šetření. 

     Výzkum potvrdil, že všechny DDM mají zaveden vnitřní kontrolní systém. Využívají jak 

vnitřní kontrolu, tak vnější kontrolu. Na kontrolování se nejen podílí ředitel či ředitelka 

školského zařízení, ale i další řídící pracovníci, kteří mají kompetence určeny vnitřními 

dokumenty DDM, jako jsou vnitřní řád, organizační řád, vnitřní směrnice, plán kontrolních 

činností či jednotlivé pracovní náplně podle funkcí. Převážná část DDM provádí záznam 

z provedené kontroly. Kontrolované osoby jsou seznamovány s výsledky kontrol a to několika 

způsoby. Vždy je však důležité volit rozdílný způsob seznámení neboť záleží, o jaký typ 

kontroly se jedná a komu jsou výsledky určeny. Z dalších odpovědí jednoznačně vyplynulo, že 

pro všechny respondenty je důležitá zpětná vazba (znát výsledky z kontrol), aby se poučili 
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z chyb a vyvarovali se chyb v budoucnosti (byli lepší). Dotazníkové šetření však neřešilo 

otázku, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je funkční. 

     Z dotazníkového šetření vyplynulo, že jen velmi málo DDM má zřízenou funkci interního 

auditu. Předpokládejme, že důvodem proč více DDM nemají zřízenou funkci interního auditu, 

je finanční hledisko. Také je možné, že varianta, kdy funkce interního auditu je nahrazena 

veřejnosprávní kontrolou zřizovatelem je prováděna kvalitně a v krátkých intervalech, a tím 

dotazované DDM nemají zapotřebí zřizovat tuto funkci. 

     Poslední tvrzení se týkalo kontrolovaných činností. Otázky zjišťovaly, zda vnitřní kontrolní 

systém DDM zahrnuje všechny oblasti kontroly – výchovně vzdělávací oblast, ekonomickou 

oblast, provozní oblast a personální a mzdovou oblast. Kdy nejvíce citovaným předmětem 

kontroly byla finanční kontrola (předběžná, průběžná a následná kontrola) a hospitace. Nejvíce 

opomíjenou kontrolovanou oblastí byla personální a mzdová oblast, a proto by bylo vhodné 

této oblasti věnovat větší pozornost. Tato skutečnost může pramenit i z toho, že respondenti při 

uvádění konkrétních činností na tuto oblast pozapomněli.  

     Z výzkumného šetření též vyplývá, že ve školských zařízeních není jednotný kontrolní 

systém. Navržený plán kontrolní činnosti, by mohl přispět ke zkvalitnění kontrolních činností 

v těchto zařízeních.  

 

Závěr 

     Důležitým výsledkem výzkumu, je zjištění, že ač jsou ředitelé časově velmi vytíženi, na 

kontrolní činnosti si najdou čas. Nebrání se využívat znalostí odborníků na konkrétní oblasti a 

prostřednictvím vnější kontroly, zajistit kontrolu provozní oblasti zejména BOZP a PO a revizí. 

Ředitelům by však nejvíce pomohla tolerance ze strany kontrolorů a metodika ze strany 

zřizovatele, neboť zákony se neustále mění a ředitelé musí být odborníci na školské právo, 

pracovní právo, finanční management, vedení lidí a personalistiku a další oblasti. 

     Výsledkem této práce je objasnění významu kontroly, která je součástí manažerských funkcí 

a nemělo by být na ní zapomínáno.  Bez ní bychom nezjistili, zda jsme dosáhli cíle, jež jsme si 

stanovili na začátku. Odpovědnost za funkčnost celého chodu školského zařízení je na 

ředitelích. Práce dává návod, na co bychom neměli zapomínat při tvorbě vnitřního kontrolního 

systému. Zároveň upozorňuje, že ředitel nemusí být jediný, kdo by měl kontrolu provádět.  

Přesto, že ředitelé znají své zaměstnance a mají v ně důvěru, měli by se i tak držet zásady 

„Důvěřuj, ale prověřuj!“ 
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     Přestože se nám může zdát, že kontrola je neefektivní ne-li zbytečná, když výsledkem 

kontroly je často zjištění, že procesy běží tak jak mají, neměli bychom jí přestat provádět. 

Důsledkem jejího neprovádění, by mohl být překvapující následek, který by mohl ohrozit naši 

budoucnost. 
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Příloha č. 1 

Dotazník 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,  

dovoluji si Vás požádat o spolupráci při zpracování výzkumného šetření, které bude podkladem 

pro vypracování závěrečné bakalářské práce na téma „Kontrolní systémy ve školských 

zařízeních (zaměřené na DDM)“.  

Následné vyhodnocení vyplněných dotazníků bude použito pro výzkum k mé práci, ale zároveň 

doufám, že zjištěná fakta přispějí ke zlepšení kontrolních systémů ve školských zařízeních. V 

případě zájmu Vám zašlu odkaz, kdy a kde bude bakalářská práce ke stažení.  

Vyplnění dotazníku zabere přibližně 15 minut. Dotazník prosím zašlete zpět do 27.3.2013.  

Děkuji předem za Vaši ochotu a spolupráci. 

Jitka Círová 

studentka 

 

1.  Vyberte, v jakém kraji se DDM nachází. 

    
Jihomoravský kraj

 

2. Uveďte, kdo je Váš zřizovatel. 

Krajský úřad 

Obec/město 

Ostatní 

3. Velikost zařízení (bez rozdílu věku). Zvolte jednu z možností. 

     0 – 500 účastníků 

 500 – 1000 účastníků 

1000 – 1500 účastníků 

1500 – 2000 účastníků 

nad 2000 účastníků 

4. Máte vytvořen vnitřní kontrolní systém? 

Ano 

Ne 

5. Uveďte nejčastěji kontrolované činnosti ze všech oblastí vnitřní kontroly, které 

kontrolujete denně. _____________________________________________________ 

6. Uveďte nejčastěji kontrolované činnosti ze všech oblastí vnitřní kontroly, které 

kontrolujete týdně. _____________________________________________________ 
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7. Uveďte nejčastěji kontrolované činnosti ze všech oblastí vnitřní kontroly, které 

kontrolujete měsíčně. ___________________________________________________ 

8. Uveďte nejčastěji kontrolované činnosti ze všech oblastí vnitřní kontroly, které 

kontrolujete ročně. _____________________________________________________ 

9. Uveďte nejčastěji kontrolované činnosti ze všech oblastí vnitřní kontroly, které 

kontrolujete namátkově. _________________________________________________ 

10. Zvolte funkce zaměstnanců, kteří se podílejí na vnitřní kontrole. 

ředitel/ka 

vedoucí střediska/odloučené prac. 

vedoucí oddělení 

ekonom/ka 

školní/údržbář 

mzdová účetní 

pokladní 

jiné: _________________________ 

11. Provádíte písemný záznam o provedené kontrole? 

ano 

ne 

jen některých kontrol 

12. Jsou zaměstnanci seznámeni s výsledky kontroly? 

ano 

ne 

13. Zaškrtněte a doplňte způsob seznámení s výsledky kontrol. 

rozhovor mezi 4 očima 

písemná forma 

veřejně na poradách 

jiný: ___________________________- 

14. Zaškrtněte vnitřní dokumenty, ve kterých máte uvedeny kompetence k provádění 

kontrol, popřípadě uveďte další. 

vnitřní řád 

organizační řád 

vnitřní směrnice organizace 

plán kontrol pro školní rok/kalendářní rok 

další:________________________ 
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15. Vyberte jednu z možností, kterou Vaše organizace využívá dle zákona č.320/2001 Sb., 

o finanční kontrole. 

vykonává pověřený pracovník DDM – zřízen útvar interního auditu 

vykonává zřizovatel – výkon veřejnosprávní kontroly 

16. Uveďte kontrolované činnosti, které neprovádíte samy, a jsou součástí Vašeho vnitřního 

kontrolního systému. _____________________________________________ 

17. Zaškrtněte provádění externích kontrol jinými organizacemi ve Vašem zařízení. 

Organizace měsíčně 1x za rok 1rok-5let nad 5 let nebyla 

BOZP a PO      

Revize      

Externí kontrola, audit (placená)      

ČŠI      

Zřizovatel (veřejnosprávní)      

Finanční úřad      

OSSZ      

ZP      

Inspektorát bezpečnosti práce      

 

18. Je pro Vás důležité znát výsledky kontrol (zpětná vazba)? 

ano 

ne 

19. Pokud jste v otázce 18 odpověděli ANO, napište proč. ________________________ 

20. Zde můžete uvést zajímavý postřeh, zkušenost, názor při prováděných kontrolách, se 

kterým byste se rád/a chtěl/a podělit. ____________________________________ 
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Příloha č. 2 

Plán kontrolní činnosti ve školním roce x/y 

Jako statutární zástupce (přesný název DDM) vydávám tento Plán kontrolní činnosti pro školní 

rok x/y s účinností od 1.9.20xx. Plán kontrolní činnosti byl vypracován ve spolupráci 

s vedoucími jednotlivých úseků. 

Kontrolu provádí dle pracovní náplně: 

- Ředitel/ka – na všech úsecích (Ř) 

- Zástupce ředitel/ka – na všech úsecích (ZŘ) 

- Vedoucí střediska – na všech úsecích (VS) 

- Vedoucí oddělení – výchovně vzdělávací úsek (VO) 

- Vedoucí správních zaměstnanců/ekonomka – ekonomický a provozní úsek (E) 

Kontrolní činnost bude zaměřena na (dopsat priority v oblasti kontroly pro tento rok, dle 

požadavků ředitele/ky  např. plnění hlavních úkolů DDM vyplývající se ŠVP, dodržování 

vnitřních směrnic, na profesionální přístup zaměstnanců k dětem a rodičům (klientům DDM) a 

na týmovou spolupráci.) 

Úkoly kontrolního systému 

 Dodržování vnitřního řádu DDM a směrnic 

 Dodržování platné legislativy na všech úsecích 

 Dodržování BOZP a PO 

 Dodržování hygienických norem 

 Dodržování pokynů zřizovatele 

 Dodržování příkazů ředitele/ky 

 Evidence povinné dokumentace 

Úsek výchovně vzdělávací  

Hospitace zaměřena na:  

- začínající externí pracovníci 

- tematické a individuální plány 

- adaptace nových účastníků zájmového vzdělávání, motivace, aktivita 

- kontrola řídících pracovníků (vedoucí oddělení) 

Povinná dokumentace: 

- kontrola deníků ZU – vyplnění deníků, podpisy, razítko, docházka, náplň schůzky, 

počet hodin, poučení účastníků 

- program Domeček (matrika) – aktuálnost údajů, přihlášky, počet účastníků, obsazenost 

kroužků, platby, pohledávky 

Organizace výchovy: 

- estetické prostředí učeben, sálů 

- obsazenost jednotlivých místnostech DDM 

- aktuálnost provozního řádu 

 

Táborová činnost 

- spokojenost účastníků 
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- dodržování hygienických norem 

- hospitace externích pracovníků 

- program (náplň) 

Nástěnky (letáky, nabídka) – aktuálnost 

Webové stránky – letáky, nabídka, zhodnocení akce, kontakty, fotogalérie – aktuálnost 

Kontrola plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Spolupráce mezi středisky/oddělení 

Správní rozhodnutí (žádost, založení spisu, vydání rozhodnutí, oznámení rozhodnutí, vyznačení 

doložky nabytí právní moci) 

 

Úsek ekonomický a provozní  

(finanční kontrola se řídí směrnicí o finanční kontrole) 

 

Docházka 

- výkaz odpracovaných hodin interních a externích pracovníků 

- čerpání dovolené 

- evidence osobních přestávek, pracovní neschopnost 

Kontrola osobních spisů zaměstnanců (dosažené vzdělání, kvalifikační předpoklady, zařazení 

do platové třídy a stupně aj.) 

Kontrola spotřeby elektrické energie, plynu, tepla a vody 

Kontrola deníku závad (zjištěné závady, plnění odstranitelných závad, další opatření pro 

závažnější závady) 

FKSP – příděl, čerpání, splátky půjček, žádosti o příspěvek 

 

Kontroly neuvedené v následující tabulce: 

Denně 

- VS/VO – domeček 

- E/D – deník závad   

- E/H – faktury, hotovost, výpisy (platby) 

- Ř/E – pošta – jednací protokol, kontrola e-mailové pošty, spisová služba 

- Ř/VS – přítomnost zaměstnanců na pracovišti 

- VO – stav učeben 

- VO – fungování kroužků dle rozvrhu, soutěže, akce tak jak byly naplánované 

- VS/E – úklid budovy a areálu (setření podlah a povrchů na vlhko, vynášení odpadků, 

vysávání koberců, odklízení sněhu, posyp aj.) 

- VS/E – dodržování hyg. norem (udržování sanitárních zřízení, osobní ochranné 

prostředky aj.) 

 

Týdně  

- Ř – kontrola úkolů z porad 
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- Ř – přehled akcí, soutěží včetně hodnocení, následná příprava soutěží 

- VO – kontrola deníků ZU 

- VS/VO – nástěnky, webové stránky 

- E/VS/VO – dlužné částky rodičů 

- VS – deník závad 

- VO/VS – hospitace 

- VS – týdenní přehled práce pedagogického pracovníka 

- E – plány práce nepedagogických pracovníků 

Plán kontrolní činnosti ve školní roce x/y 

 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 N 

Ř-hospitační činnost * * * * * * * * * * * * * 

ZŘ/VS/VO-hospitační činnost * * * * * * * * * * * * * 

Ř-deník ZU * * * * * * * * * *   * 

Ř-program domeček * * * * * * * * * * * * * 

Ř-organizace výchovy * * * * * * * * * * * * * 

Ř-táborová činnost, přím. tábor  *    *     * * * 

Ř-web, nástěnky * * * * * * * * * * * * * 

Ř-DVPP *   *   *   *    

VS/VO-vybavení lékárničky     *     *    

E-docházka * * * * * * * * * * * * * 

Ř/ZŘ-docházka * * * * * * * * * * * * * 

Ř/ZŘ-osobní spisy *    *     *    

Ř-správní rozhodnutí  * *  *   *      

E-invent. pokladny, cenin *   *   *   *    

Ř-účetní sestavy (hl.kniha aj.) *  * *   *   *   * 

Ř-kontrola čerpání dovolených *  *  *  *  *  *   

Ř-kontrola čerpání FKSP  *  *   *   *    

Ř-kontrola rozpočtu, závazných 

ukazatelů (platy, OPPP aj.) 

*   *   *   *   * 

E/VS-vizuální kontrola budovy  *   *   *   *   * 

E-majetek jednot.místností *   *   *   *    

Ř-kniha úrazů, hlášení ČŠI *   *   *   *   * 

Ř-deník závad *  *  *  *  *  *  * 

VS-zákaz kouření  *  *  *  *  *  * * 

D-spotřeba energie * * * * * * * * * * * * * 

Ř-legální software   *      *    * 

Ř-vnitřní řád            *  

Ř-ŠVP            *  

Ř-preventivní prohlídky  *      *      

E-stav ubytování kapacit * * * * * * * * * * * * * 

*provedení kontroly  N=náhodná kontrola 

Použité zkratky: 
Ř – ředitel/ka DDM       

ZŘ – zástupce ředitele/ky 

VS – vedoucí střediska 

VO – vedoucí oddělení 

E – ekonomka-hospodářka 

D – domovník/údržbář/školník 
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Plán hospitace může být aktuálně upraven dle aktuální potřeby (výskyt nejasností, problém aj.). 

Povinný záznam z kontroly je u kontrol prováděných nejméně 1x za měsíc a u všech hospitací. 

Kontrola dodržování BOZP a PO, aktuálnost předpisů a norem celé této oblasti, je zajištěné 

smluvním vztahem s firmou (přesný název), která je povinna provádět kontrolu 1x měsíčně. 

Písemnou zprávu je předkládá řediteli/ředitelce DDM. 

 

Preventista/Bezpečnostní technik/domovník kontrola nebo odborná firma zajistí: 

- označení únikové cesty 

- průchodnost únikových cest 

- vyvěšeny aktuální poplachové směrnice 

- značení místa hlavních uzávěrů 

- dostupnost hydrantů a hasicích přístrojů 
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Příloha č. 3                             DDM 

Zápis z provedené kontroly pokladní hotovosti 

Kontrola provedena dne: ……………  

Na pracovišti: …………………………….  

Kontrolu provádí …………….……………………………… 

Potvrzuji, že kontrola pokladní hotovosti se konala za mé účasti a současně prohlašuji, že jsem veškeré 

doklady zapsala do pokladní knihy a žádnou pokladní operaci jsem nezatajila. 

……..……….…………………………………… 

Jméno a příjmení odpovědná pracovnice, datum a podpis 

 

Stav pokladní hotovosti ke dni kontroly: 
 

  

č.ř. Bankovky ks celkem Mince ks celkem 

1 5 000     50     

2 2 000     20     

3 1 000     10     

4 500     5     

5 200     2     

6 100     1     

  celkem           

  celkem bankovky a mince       

       

Výsledné zjištění   Kč 

Stav zjištěný kontrolou hotovosti   

Zůstatek uvedený v pokladní knize   

    Rozdíl   Schodek   

    Přebytek   

Závěr kontroly:  

Zůstatek v pokladně souhlasil se zůstatkem uvedeným v pokladní knize. Finanční prostředky byly 

zajištěny v uzamčené pokladně. 

Na výběr: Překročení stanoveného pokladního limitu nebylo zjištěno. 

nebo  Bylo zjištěno překročení stanoveného pokladního limitu částkou o …….. Kč, která byla 

neprodleně odvedena na účet příspěvkové organizace do KB. 

Zaměstnanec z výsledkem kontroly seznámen dne:……………………podpis……………..…. 

Kontrolu provedla: ……………………………. 

Kontrolu provedla: …………………………… 

*možné upravit na kontrolu cenin (stravenky, poštovní známky) 
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DDM 

Odloučené pracoviště DDM _____________________ 

Záznam z hospitační činnosti 

 

Datum hospitace: Čas hospitace: 

Jméno pedagogického pracovníka: 

Externí - Interní 

Hospitující pracovník: 

Název zájmového útvaru/akce: 

 

Počet přítomných v ZÚ/akci: 

Zaměření hospitační činnosti:  

1. Zjištění aktuálního stavu činnosti ZÚ/průběhu akce 

2. Kontrola účinnosti opatření a závěrů předchozí hospitace 

Cíl (náplň) hospitovaného ZÚ/akce: 

 

Téma hospitovaného ZÚ/akce: 

 

Vedení deníku ZÚ/prezence akce: 

Vlastní pozorování – průběh vedeného ZÚ/akce: 

 

Negativa: 

 

Pozitiva: 

Stanovení závěrů a opatření z hospitace/akce: 

 

Požadavky/připomínky vedoucího ZÚ/akce : 

 

Pohospitační pohovor se uskutečnil dne: _________________________ 

hospitující: ______________________  hospitovaný: ______________________________ 
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Předhospitační rozhovor s vedoucím ZÚ 

 seznámení vedoucího ZÚ/realizátora akce s plánem hospitace 

 zjištění tématu/cíle ZÚ/akce 

 vyžádání dokumentace – deník s celoročním plánem 

 zjištění výchovných problémů v ZÚ 

 informace o integrovaných, problémových, talentovaných žácích apod. 

 stanovení termínu pohospitačního pohovoru 

 

Vlastní hospitace  

 vstup hospitujícícho do hodiny, představení, vysvětlení přítomnosti  

 průběh VH bez zásahů hospitujícího 

 ukončení hospitace a VH, odchod hospitujícího 

 

Při hospitaci hodnotíme zejména: 

 připravenost vedoucího na ZÚ/akci 

 úvod a zakončení hospitované hodiny 

 komunikaci se členy ZÚ  

 interakci vedoucí x člen ZÚ  

 celkový průběh hodiny/akce 

 realizaci vzdělávacích cílů, které by měly být v souladu s rámcovým vzdělávacím 

programem DDM 

 

Po ukončení hospitace se sepisuje hospitační záznam, který je následně podkladem pro 

hospitační rozhovor s hospitujícím, ve kterém by měla být rozebrána všechna hospitační 

zjištění (rozbor organizační a pedagogické úrovně, postřehy, náměty, řešení problémů, 

vyzdvihnutí kladů). 
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DDM 

Zápis z provedené kontroly…………kontrola lékárničky…………………. 

Pracoviště: ………………………  Kontrola provedena dne: ………..……  

Zaměření kontroly: ……vymezení kontroly a  jejího cíle např. kontrola hlavní lékárničky, umístění, 

vybavenost, seznam léků aj.…………………………………………………………………….… 

Kontrolu provádí ………jméno a příjmení, funkce……………… 

Odpovědná osoba za daný úsek: ………….jméno a příjmení, funkce………… 

Kontrola provedena / neprovedena* za přítomnosti odpovědné osoby za daný úsek 

Zjištěné skutečnosti:… popsání skutečného stavu např. lékárnička uložena v místnosti x, v lékárničce 

uveden seznam léků, seznam zkontrolován, zjištěno, že některé léky mají prošlou expirační dobou nebo 

doba není uvedena……………………………………………. 

Kontrolu provedl/a………………………. 

S výsledkem kontroly seznámen/a dne.:……………………podpis…………………. 

Vyjádření odpovědného pracovníka:……………..…………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………. 

Návrh nápravného opatření: ………léky s prošlou nebo nejasnou expirační dobou budou předány 

do lékárny a lékárna bude vybavena novými léky….………………………………………………… 

Termín odstranění:…………………………. 

Seznámen s opatřením dne.:……………………podpis…………………. 

Seznámení provedl/a dne:………………………podpis…………………. 

 

 

*nehodící se škrtněte 


