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ABSTRAKT: 

Bakalářská práce se zabývá výzkumem, jakou roli plní zástupce ředitele (ZŘ) na středních 

odborných školách ve Středočeském kraji. Zjišťuje, jaká je jeho role a jaký vliv má na řízení a 

chod školy. V práci je dále posouzeno, zda zástupce ředitele je pouhým stínem ředitele, čili 

tím, kdo stojí v pozadí, anebo se aktivně účastní rozhodování a přebírá odpovědnost za 

ředitele při řízení školy. 

Při výzkumu bylo zjištěno, že postavení ZŘ je na zkoumaném typu škol v souladu 

s definováním jeho kompetencí, které mu určil ředitel. Je vždy po jeho boku, spolurozhoduje 

v těch případech, které jsou mu dány jeho pravomocemi. ZŘ spolupracuje a je dobrým 

rádcem ředitele. Stojí v pozadí, ale ne proto, že by byl přehlížen, ale proto, že je mu tato role 

dána a určena ředitelem. Ředitel bere ZŘ jako svého nejbližšího spolupracovníka, který je 

nezbytným při organizaci, kontrole a řešení problémů. Umí také samostatně pracovat, 

komunikovat a reprezentovat školu. Vždy je tam ale ředitel, který řídí školu uvnitř i navenek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Management školy, ředitel školy, zástupce ředitele školy, kompetence, organizační schéma, 

organizační řád, náplň práce. 
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ABSTRACT: 

Final thesis deals with a research of the role of a deputy headmaster of secondary vocational 

schools in the Central Region, determines what is his role and how it affects the management 

and function of the school. Futhermore examines, if the deputy headmaster was a shadow of 

the headmaster, the one standing in the background, or he is the person, who participates in 

the decisions and takes over responsibility for the headmaster in the school management. 

In research was found that the position of deputy headmaster, in the surveyed schools, is in 

accordance with the definition of his powers, which are designated by the headmaster. He is 

always by his side and codecisions in those cases, which are given to him by his competences. 

The deputy headmaster also cooperates and is a good counselor to the headmaster. He stands 

in the background, but not because he would have been overlooked, but because he is given 

the role that the headmaster had intended to him. The headmaster r takes the deputy 

headmaster as his closest associate, who is indispensable when organizing, controlling and 

problem solving. He can also work independently, interact and represent the school. There is 

always the headmaster, who leads the school from the inside as well as from outside. 
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School management, the headmaster, deputy headmaster, competence, organization chart, 

organization, job content. 
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Úvod 
 

Prostředí školy a školských zařízení má svá specifika, která jsou daná jednak historicky a 

jednak způsobem řízení, odpovědností a finančními toky. V tomto systému existují 

zákonitosti, které často vedou ke stereotypům a k pohlížení na problémy z jiných úhlů, které 

jsou dany prostředím a společností. 

Někdy nás ani nenapadne, že stav a situace by měla být jiná, než jak ji vidíme, když žijeme 

uvnitř systému. Ale teprve pohled zvenčí nám vše zprůhlední a s transparentní. Porovnáním 

několika subjektů zjistíme, jestli jsou v systému zákonitosti a jestli tyto zákonitosti umíme 

vyhodnotit. Tento důvod byl jedním z důvodů pro výběr tématu bakalářské práce. Zhodnotit 

stávající situaci zvenčí a tuto následně pak vyhodnotit. Dalším důvodem bylo posouzení 

umění spolupráce, spolurozhodování a komunikace mezi zástupcem ředitele a ředitelem a na 

tomto základě zjistit postavení zástupce ředitele v organizační struktuře školy. 

Před samotným výzkumem bylo zvažováno, kde a na jakém typu škol výzkum uskutečnit. 

Nakonec byly vybrány střední školy ve Středočeském kraji. Střední školy mají svá specifika a 

bylo žádoucí zjistit, jaké je v těchto školách postavení zástupce ředitele. Předmětem práce 

bylo zjistit jaké je postavení a jakou roli má zástupce ředitele na daném vybraném typu škol. 

V  práci bude výzkumem zjišťováno, jestli zástupce ředitele je ředitele pouze stín ředitele, to 

znamená, že je pouze v pozadí a plní roli, která je sice nezbytná, ale tak trochu okolím 

přehlížená. Pohledem zvenčí se může zdát, že ředitel vše stíhá sám, ale až teprve pohled do 

vnitřní struktury školy odhalí to, že vhodnou organizací a delegováním kompetencí na ostatní 

pracovníky, vše funguje tak jak má.  

Druhým pólem výzkumu je posoudit, zda zástupce ředitele tak trochu nefunguje spíše na 

pozici vedle ředitele a nepřebírá za něj některé kompetence a pravomoci. Zjistit, jestli ředitel 

není v pozici toho, kdo ustupuje a nechá se ovlivňovat zástupcem ředitele. Při zkoumání bude 

také posouzeno právní zakotvení funkce zástupce ředitele, protože velký díl pravomocí pro 

výběr zástupce ředitele má sám ředitel a volba záleží pouze jen na jeho vlastním rozhodnutí. 

A zároveň je to i on, který dává zástupci ředitele patřičné kompetence a odpovědnost. V této 

práci bude sledováno a hodnoceno, jaký typ zástupce si konkrétní ředitelé vybrali. 
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1 Obecný management 
 

1.1 Základní pojmy 

Management - v procesuálním pojetí je ucelený soubor ověřených přístupů, názorů, 

zkušeností, doporučení a metod, které se používají ke zvládnutí specifických činností, 

směřujících k dosažení cílů organizace. Tyto specifické činnosti se uskutečňují v rámci 

jednotlivých funkcí řídícího procesu (Průcha, 2009). 

Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci pracují 

společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů (Weihrich, 1993). 

Manažer – samostatná profese, kdy pracovník na základě zvolení, jmenování, 

pověření či ustavení nebo zmocnění realizuje aktivně řídící činnosti, pro které je 

vybaven potřebnými kompetencemi. (Veber, 2003) 

Lídr – je schopen ovlivňovat ostatní i nad rámec činností daných formálními 

pravomocemi. Pozitivní je, je-li manažer současně i lídrem (Průcha, 2009). 

1.2 Pojetí managementu  

Řízení představuje v současné době značně specializovanou činnost, bez které se 

neobejde žádný větší organizační celek. Nutnost řízení je pociťována nejen 

v podnicích, ale samozřejmě také v armádě, školách, církvích, kulturních a 

sportovních organizacích. Management jako specifická aktivita (profese) je stále s 

větší vážností uznáván jako významný činitel ovlivňující prosperitu každé organizace. 

I sebelépe technicky vybavená organizace disponující kvalifikovanými lidmi nemusí 

být zárukou úspěchu, je-li špatně řízena. Management je považován za vědní 

disciplínu., představuje uspořádaný soubor poznatků většinou odpozorovaných z praxe 

(Veber, 2003). 

1.3 Úrovně managementu 

Manažeři jsou pokládáni za rozhodující činitele v řízení firem, a proto výběr a 

výchova manažerů jsou v moderním managementu klíčové. Na kvalitě manažerů 

závisí určování podnikatelských záměrů, hospodářská situace jimi řízené organizace, 

účelnost jejich organizačního uspořádání, způsob a úroveň vedení lidí. 

V současné době se manažeři rozdělují obvykle do tří úrovní: 

- Manažeři první linie – tato základní úroveň postavení manažerů je jen o stupínek 

výše nad výkonnými pracovníky 
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- Střední manažeři – tito bývají společně s manažery první linie označováni jako 

výkonný management a k jeho úkolům obvykle patří zabezpečení komunikace tj. 

spojení mezi vedením firmy a provozními pracovníky 

- Vrcholoví manažeři – top manažeři reprezentují pracovníky, kteří usměrňují a 

koordinují všechny činnosti a vytvářejí koncepce (Veber, 2003). 

1.4 Prostředí managementu 

V managementu, více než v jiných disciplínách je třeba respektovat vliv prostředí. 

Řízení organizace probíhá vždy v konkrétních podmínkách, takže zdánlivě stejný 

problém vyžaduje rozdílný řídící zásah v různých organizacích a dokonce ani řešení 

opakujícího se problému ve stejné organizaci, ale v rozdílném čase nemusí probíhat 

podle stejného scénáře. Manažeři mohou vycházet z vlastních zkušeností i 

z nejrůznějších široce ověřených doporučení, které však vždy musí přizpůsobit, 

upravit s ohledem na konkrétní podmínky (Veber, 2003). 

2 Management školy 
 

2.1 Termín management školy 

Jestliže je základní aktivitou škol učení a vyučování, pak základní činností manažera 

ve škole je umožňovat ostatním učitelům pracovat co možná nejefektivněji na 

plánování a realizaci učení a vyučování. Management je o umožňování toho, aby se 

věci uskutečnily. To, jak je řídící činnost vykonávána, pak určuje, je-li tato činnost 

přijatelnou, či nikoli. Učitele tak často nevyčerpává řídící činnost sama o sobě, ale 

způsob, jakým je řízení prováděno (Gold, 2005). 

Termín management školy má více významů, všechny spolu úzce souvisí, neboť 

odpovědnost za optimalizaci řídícího procesu ve škole nese konkrétní osoba (osoby, 

která by k tomu měla mít profesní předpoklady: 

a) Představuje řídící proces probíhající uvnitř školy se záměrem zajistit její činnost 

tak, aby vedla k dosahování stanovených cílů 

b) Označuje subjekty – osoby, které uvedený proces, tj. vytváří podmínky a 

uskutečňují všechny manažerské funkce. V závislosti na velikosti školy a 

organizačním uspořádání může management tvořit jedna nebo více osob  

(v synonymním vyjádření vedoucí pracovník, řídící pedagogický pracovník, 

vedoucí pracovník školy, manažer školy, vedení školy) (Průcha, 2009). 
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Management je neutrální činností – je to umožňování toho, aby se věci uskutečnily. 

To, jak je řídící činnost vykonávána, pak určuje, je-li tato činnost přijatelnou či nikoli. 

Učitele tak často nevyčerpává řídící činnost sama o sobě, ale spíše způsob, jakým je 

řízení prováděno (Gold, 2005). 

Za jádro školního managementu se považují nejčastěji tři oblasti: 

a) Plánování a financování 

b) Organizování a personální politika 

c) Kontrola a řešení problémů 

Naproti tomu vedení plní funkce, které lze vyjádřit takto: 

a) Vytyčování směru činnosti, představy o budoucnosti spolu se strategiemi, jak 

těchto představ dosáhnout 

b) Získávání lidí objasňováním orientace i strategií 

c) Motivováním a inspirováním udržovat pohyb lidí v nastoupeném směru přes 

mnohé překážky zvláště podněcováním pozitivních potřeb lidí (Bacík, 1998). 

Ve školském managementu je možné v současné době sledovat výraznou tendenci 

k vnitřní diferenciaci. Na jedné straně se vyčleňuje management a manžer jako jeho 

představitel, na druhé straně se od něho začíná stále více odlišovat leadership a lídr 

jako osoba, která jej naplňuje (Trunda, 2012). 

 

2.2 Škola a edukace 

Úkolem personálního zajištění je obsadit pozice organizační struktury kompetentními 

lidmi ve snaze garantovat a rozvíjet jejich pracovní i lidský potenciál. 

Vést lidi znamená zajistit uskutečnění naplánovaných úkolů. Uplatňují se prvky řízení, 

regulace a kontroly. 

Kontrola prolíná všemi kroky řídícího procesu, poněvadž poskytuje informace o jeho 

průběhu a výsledcích, jejím vrcholem je specifická závěrečná kontrola. 

Tyto funkce nazývané také manažerskými, uskutečňují konkrétní pracovníci. Podle 

toho, zda působí na strategické, taktické nebo operační úrovni organizace, je tento 

management členěn na vrcholový (top), střední (middle) a provozní (first line). Názvy 

úrovní vycházejí z praxe příslušné organizace. Platná česká školní legislativa obsahuje 

pojmenování ředitel a zástupce ředitele školy. Podle potřeb a specifik škol se 

především na operační úrovni managementu užívají další názvy: vedoucí učitel, 

předseda metodické komise, vedoucí učitel praktického vyučování a odborného 

výcviku atd. (Průcha, 2009). 
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2.3 Specifika managementu české školy 

Řízení školy jako sociálního sytému je historicko-společensky podmíněné. U nás školu 

tradičně vnímáme jako správní instituci, jejíž řízení má podobu administrativní správy 

naplňující státní normy s dosahem až do denní pedagogické práce. Ředitel také školy 

se ocitá na nejnižší úrovni managementu a tomu odpovídá skladba a charakter jeho 

řídící činnosti. Od konce 18. století až po současnost lze vymezit několik období 

odklonu od tohoto modelu a posílení manažerského pojetí role ředitele školy. Od roku 

1990 je management školy vnímán v kontextu politických, ekonomických a správních 

reforem. Školy se stávají autonomními jednotkami s ekonomickou, správní a 

politickou samostatností. Ředitel školy se ocitá v pozici vrcholového manažera. 

Radikálně se mění obsah i nároky na jeho profesi (Průcha, 2009). 

Specifika školského managementu: 

a) Podstata činnosti vztahy lidé – lidé 

b) Složitost a rozpornost vzdělávacích procesů, dynamičnost a proměnlivost 

c) Cíle vzdělávání jsou komplexnější a jejich vymezení je obtížnější, vzhledem 

k tomu, že zde není kritérium maximálního zisku 

d) Obtížné zjišťování zda a v jaké míře a kvalitě se cíle dosahuje 

e) Žáci školy mohou být považováni za „výstupy“, „produkty“ školy, ale současně za 

její zákazníky 

f) Řízení v této oblasti by mělo směřovat k tomu, aby se řízení byli s to v průběhu 

vzdělávání postupně – správně a adekvátně řídit sami 

g) Vysoké požadavky na odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků – řídící 

pracovníci mají stejnou úroveň vzdělání jako řadoví učitelé 

h) Skutečnými řídícími pracovníky (s převahou času na řízení oproti pedagogickým 

úkolům) mají možnost být ředitelé (někde i zástupci ředitelů) středních škol a 

ředitelé větších a středně velkých základních škol (Bacík, 1998). 

Posláním školského managementu v etapě společnosti znalostí je vytvořit takové 

podmínky, aby zejména pedagogičtí pracovníci mohli naplňovat poslání, které škola 

v této etapě má (Trunda, 2012). 

 

 



12 

 

3 Kompetence a organizační schéma 
 

3.1 Kompetence a jejich vymezení (Solfronk, 2002) 

Kompetence (působnost) je to vyjádření oblasti, jež lidskému činiteli přísluší, či 

„spadá“ do jeho pracovní náplně. Kompetence v demokratické společnosti je 

charakterizována dvěma stránkami: pravomocí a odpovědností. 

 Pravomoc chápeme jako možnost (ale také povinnost) provádět určenou činnost 

s převažující mírou svobody rozhodovat o ní. 

Odpovědnost je spojena s předmětem řízení činnosti (odpovědnost za něco) a 

s vyjádřením toho, k čemu nebo ke komu se odpovědnost vztahuje. 

Obě složky kompetence jsou nerozlučně spojeny a jejich úzké sepětí je podmínkou 

efektivity řízení. Tam, kde existuje pravomoc bez odpovědnosti a odpovědnost bez 

pravomoci, dochází k vážné deformaci řízení, jež často vede k nefunkčnosti celého 

systému řízení. 

Vymezení kompetencí odpovídá požadavku decentralizace řídících procesů a přesunu 

rozhodovacích aktů na místa, kde řízená činnost probíhá. Při jejich vymezování se 

můžeme dopouštět chyb, které účinnost snižují.  

K běžným prohřeškům patří: 

- nejasné a nepřesné vymezení kompetence 

- odtržení odpovědnosti a rozhodovací pravomoci 

- nesprávná a nepostačující hierarchizace ve složitějších systémech 

Dle (Řízení školy a vytváření učící se organizace, 2003) v obecné rovině se pojem 

kompetence vysvětluje jako schopnost, způsobilost, pravomoc či moc. U řídících 

pracovníků je nejčastěji používán termín manažerské kompetence zahrnující dva 

přístupy: 

1. Kompetence od jiného – jedná se o soubor rozhodovacích pravomocí, které 

vyplývají z pozice funkce ředitele školy, jsou dány zejména ze strany zřizovatele 

(od formální autority). Z nich pak vyplývá odpovědnost za důsledky 

rozhodovacích procesů. 

2.  Kompetence od sebe – jedná se o obecné schopnosti adekvátně zhodnotit 

situaci a dokázat jí přizpůsobit své jednání, případně umět na situaci reagovat 

zásahem do systému, který se v důsledku tohoto proaktivního jednání žádoucím 

způsobem promění (kompetence od sebe) – tedy schopnost, způsobilost jedná se o 
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způsobilost, skutečnou profesionalitu. Někdy se používá termín pracovní 

způsobilost, profesní kompetence. Jsou spjaty s oblastí emoční inteligence. 

Pro stanovení kompetencí je důležité si uvědomit, jaký je systém řízení školy, jaká je 

její vnitřní struktura a jaký je optimální model organizační struktury řízení školy. 

 

3.2 Organizační schéma 

Smysl organizačních schémat školy je dvojí. Jednak vyjadřují strukturu řízení - tj. jak 

je rozloženo řízení ve škole a z ní vyplývající odpovědnost a jednak určují dělbu práce 

- tj. rozložení základních činností školy. Organizační schéma je formálním vyjádřením 

kompetencí na škole a také určuje stupně řízení (nadřazenost, podřízenost) a charakter 

vazeb řízení (přímé řízení, metodické řízení, kooperace) (Solfronk, 2002). 

Druhy organizačních schémat (Trunda, 2012): 

a) Liniová struktura 

       

 

Vhodná pro menší školy a školská zařízení, všechno a všechny vede ředitel, toto 

nemusí nutně znamenat, že si počíná autokraticky. Přesto, že se jedná o strukturu 

velmi jednoduchou, má oproti složitějším i některé výhody: 

- je srozumitelná, pracovníci vědí, na koho se mají obracet 

- ke všem pracovníkům se dostávají stejné informace 

- k řediteli se dostávají informace od pracovníků v nezkreslené podobě 

Nevýhody struktury: 

- není možné přímo řídit efektivně větší počet pracovníků 

- pozice ředitele je natolik jedinečná, že se organizace může dostávat do obtíží 

v době jeho nepřítomnosti, některé problémy může řešit pouze on 

- situace, kdy pracovník nemůže postoupit na vyšší stupínek v hierarchii organizace, 

snižuje možnost motivace 

- přetěžování ředitele školy 

 

Ředitel 

Učitel Učitel Učitel Učitel Učitel Učitel 
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b) Štábní struktura  

 

 

Uspořádání odpovídá vojenské hierarchii - v čele skupin stojí vedoucí, několik 

skupin pracovníků tvoří jednotku vyššího řádu, která má svůj štáb, jehož vedení je 

opět pověřena konkrétní osoba. Ve školství jsou těmito jednotkami např. první a 

druhý stupeň, jednotlivé vzdělávací obory (zejména n a velkých střeních školách, 

ve kterých probíhá výuka různých oborů na různých místech, odloučených 

pracovištích). Takovou malou jednotkou může být i předmětová komise, či tým 

učitelů vyučujících ve stejném ročníku. 

Výhody štábní struktury oproti striktuře liniové: 

- takto je možno řídit i značně velké organizace 

- v případě nepřítomnosti ředitele školy nenastávají problémy  - pokud jsou 

kompetence mezi zástupce rozděleny dobře 

- možnost postupu pracovníka v hierarchii je reálná, což rozšiřuje motivační 

možnosti 

Nevýhody struktury: 

- informace od učitelů se dostávají k řediteli zprostředkovaně přes několik úrovní 

„štábů“. To může vést k nechtěnému, ale i k úmyslnému zkreslování informací. 

Ředitel může ztratit kontakt se skutečnými problémy pracovníků školy. 

- rozhodnutí z nejvyšší úrovně vedení školy se dostávají k pracovníkům také přes 

několik úrovní, které mohou způsobit efekt „tiché pošty“ (počáteční informace je 

neustálým drobným zkreslováním každým dalším článkem komunikačního řetězce 

zkreslena natolik, že je nesrozumitelná, nebo vyznívá zcela jinak, než byl 

komunikační záměr) 

 

Ředitel 

Zástupce pro 
teorii 

Vedoucí 
předmět 

komise MAT 

Vedoucí 
předmět 

komise ČJL 

Vedoucí 
předmět 

komise INF 

Zástupce pro 
praxi 

Vedoucí - 
auto 

Vedoucí - 
elektro 

Vedoucí - 
strojnictví 

Vedoucí 
svářečské 

školy 
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c) Liniově štábní struktura  

 

Graficky je podobná struktuře štábní, ředitel si v ní však mimo svůj „štáb“, či širší 

vedení školy ponechává skupinu pracovníků, které řídí přímo. Smyslem tohoto 

opatření je, aby si zachoval přímý kontakt s řadovými zaměstnanci. 

d) Funkcionální organizační struktura – tato struktura je charakteristická tím, že 

vedoucí řídí nikoli jasně definovanou skupinu pracovníků, ale věnují se konkrétní 

oblasti činnosti organizace.  

Výhody struktury: 

- vedoucí jednotlivých oblastí se mohou specializovat  

- specializací mohou dosahovat vysokou odbornou kvalitu a tuto přenášet do 

organizace a šířit mezi ostatní pracovníky 

Nevýhody struktury: 

- existují oblasti kompetenčně nevyjasněné 

- pracovníci nevědí, na koho se mají s konkrétním problémem obrátit 

- mohou vznikat situace takzvaného „mučednického kůlu“, kdy pracovník dostává 

od různých nadřízených odlišné příkazy 

Při odstranění nedostatků je tato organizační struktura velmi efektivní. 

Dle (Prášilová, 2006) je ve středních školách základní organizační struktura 

pracovních pozic tradičně vytvořena na principu subordinace a postupuje po linii 

nadřazenosti. Tvoří následující hierarchii: ředitel školy - zástupce ředitele školy - 

pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci. Podle typu i druhu školy jsou pak v základní 

struktuře dílčí odlišnosti a u konkrétních škol se mohou objevovat nejrůznější varianty 

organizační struktury. Vyplývají z velikosti školy, z existence odloučených pracovišť a 

ze spolupráce s různými subjekty (realizace praxí), z významu střeních řídících článků 

a existence poradních orgánů. Schéma zobrazující organizační strukturu školy je 

součástí povinné dokumentace školy. 

Ředitel 

Zástupce pro 
teorii 

Vedoucí 
předmět 

komise MAT 

Vedoucí 
předmět 

komise ČJL 

Vedoucí 
předmět 

komise INF 

Zástupce pro 
praxi 

Vedoucí - 
auto 

Vedoucí - 
elektro 

Vedoucí - 
strojnictví 

Učitel svář. 
školy 

Učitel svář. 
školy 

Školník 
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3.3 Organizační řád školy 

Zachycuje statutární záležitosti, organizační úpravu a současně by měl přihlížet 

k místním podmínkám a specifikám školy (Solfronk, 2002). 

Dle (Slavíková, 2003) ředitel příspěvkové organizace zpracuje organizační strukturu a 

pracovní náplně pracovníků odpovědných za určitý okruh činnosti, např. rozsah 

odpovědností a pravomocí svých zástupců, vedoucích učitelů, předsedů předmětových 

komisí, třídních učitelů a ostatních pracovníků v souladu se školským zákonem, 

zákonem o státní správě a samosprávě ve školství. S tím souvisí i pravomoc a 

odpovědnost jednotlivých pracovníků v podepisování účetních záznamů. 

4 Právní normy a organizační vymezení funkce ZŘ 
 

Informace uvedené v této kapitole jsou zpracovány podle aktuálně dostupných 

materiálů na internetu (Mikáč, 2013). 

V této kapitole je popsáno právní postavení zástupce ředitele ve školách, způsob 

vzniku jeho pracovního poměru, definování jeho pozice ve vedení školy, také je zde 

uvedeno stanovení jeho pracovní náplně. Každá škola (ředitel každé školy) si může 

upravovat počet a postavení zástupců ředitele školy v organizační struktuře a také 

dle svých specifických potřeb jako např. dle počtu žáků, zaměření, počtu oborů, počtu 

odloučených pracovišť. 

 

4.1 Výchozí právní normy 

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

jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění- v tomto zákoně ZŘ není nijak 

definován 

- Zákon 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých 

zákonů, tento zákon pouze definuje v § 2 pojem pedagogický pracovník 

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zde jsou v §123 předepsány platové tarify a 

v §124 příplatky za vedení 

- Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické 

činnosti pedagogických pracovníků, v tomto nařízení je stanoven týdenní rozsah 

přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele 
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V příloze č. 3 této bakalářské práce je uveden seznam zákonů, vyhlášek a nařízení, 

které mají vztah k práci ZŘ. Jejich znalost a osvojení se promítá do každodenní práce 

a určuje stupeň jeho profesionality.  

 

4.2 Vznik pracovní pozice zástupce ředitele 

 

Ředitel školy (jako „vedoucí“ příspěvkové organizace) má právo jmenovat vedoucího 

těch organizačních útvarů školy, které byly vytvořeny v rámci organizace (zpravidla 

tak, že jsou vyjmenovány v organizačním řádu). Může ale postupovat i tak, že v 

organizačním řádu pouze určí stupně řízení a vzájemnou podřízenost zaměstnanců, 

aniž by určoval výslovně organizační útvary a jmenoval jejich vedoucí. Platí také, že 

nelze jmenovat (ve smyslu založení pracovního poměru jmenováním) zaměstnance, 

kteří sice jsou vedoucími zaměstnanci, ale nejsou vedoucími organizačních útvarů 

např. zástupce statutárního orgánu, je nepochybně vedoucím zaměstnancem 

zařazeným v určitém stupni řízení, ale zpravidla není vedoucím „samostatného“ 

organizačního útvaru. Proto mu zůstává pracovní smlouva a nebude jmenován. 

Naopak vedoucí domova mládeže, který je nepochybně organizačním útvarem 

příspěvkové organizace, již jmenován bude.  

Je třeba zdůraznit, že výkon práce vedoucího zaměstnance (např. zástupce ředitele 

školy) v případě, kdy není jmenován podle § 33 odst. 3 zákoníku práce (tj. když není 

vedoucím organizačního útvaru) nemůže vycházet jen z pracovní náplně, ale musí 

vyplývat z pracovní smlouvy. Je třeba takto sjednaný druh práce (zástupce ředitele 

školy) uvést – se souhlasem zaměstnance – v pracovní smlouvě. 

Zástupce ředitele je vedoucí pracovník a pracovní poměr může u něj tedy vzniknout 

pracovní smlouvu (§34 ZP) nebo jmenováním (§33 odst. 3, písm. f ZP).  

U vedoucího zaměstnance definuje zaměstnavatel v organizační struktuře, jaký 

organizační útvar vedoucí zaměstnanec řídí. Jsou zde určeny i povinnosti a 

kompetence. Je tady plně na řediteli, jaké mu k tomu svěří kompetence. 

 

 

 

 

 

http://www.mzdovapraxe.cz/document/enactment?no=262/2006%20Sb.h33.3&effect=31.7.2008
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5 Výzkum 
 

5.1 Cíle výzkumu 

Práce byla zaměřena na pracovní činnost ZŘ a jeho vliv na samotné řízení školy. 

Pomocí výsledků výzkumu definovat význam pozice ZŘ v systému řízení školy. 

Výzkum se uskutečnil ve středních odborných školách z důvodu jejich procentuálního 

podílu z celkového počtu škol v České republice.  

V odborné literatuře (Průcha, 2009) je uvedeno: že vezmeme-li v úvahu např. školní 

rok 1980/1981 za základ (= 100%), pak nárůst počtu učitelů středních odborných škol 

je oproti roku 1999/2000 o 136,3 % a učitelů středních odborných učilišť o 61,2%. 

Z celkového počtu učitelů je procentuální podíl učitelů středních odborných škol 

13,5%. Pedagogičtí pracovníci na středních odborných školách tvoří nejpočetnější 

skupinu v oblasti vzdělávání. Právem jim patří také určitá míra pozornosti a tuto 

pozornost si zaslouží i vedení pedagogů středních odborných škol.  

 

5.2 Předmět výzkumu 

Vliv ZŘ na řízení a chod školy byl zjišťován porovnáním náplní práce zástupců 

ředitele a doplňujícím rozhovorem s dotazníkem, který byl zaměřen na otázky týkající 

se procesu řízení školy, vedení lidí, management, kulturu a klima školy. Při rozhovoru 

byl kladen důraz na otázky týkající se spolurozhodování při řízení školy. Také na to, 

kdo definoval vize školy, kdo strategicky plánuje, kdo reprezentuje školu na veřejnosti 

např. při dnech otevřených dveří, zahajování školního roku, sportovních a 

společenských aktivitách školy atd. 

Dále byla pozornost věnována na to jakým způsobem a jak často komunikoval ředitel 

se ZŘ, jestli byla mezi ZŘ a ředitelem vzájemná důvěra. Bylo posuzováno i to, jakým 

způsobem byly projednávány běžné i závažné problémy spojené s řízením školy, jestli 

bylo vše pouze formální, anebo ve vztahu ředitel – zástupce existovaly prvky 

neformálního chování a jednání. Této problematiky se týkaly otázky četnosti porad, 

přesného určení času porad a místa setkávání ředitele i jeho zástupce. 

Mezi důležité činnosti byla zařazena i kontrola ostatních pracovníků, kdo ji prováděl a 

čeho se týkala. 

Při zkoumání bylo zjišťováno i to, jak a jakým způsobem byly nápady a návrhy ZŘ 

akceptovány, jestli a v jakých oblastech, má ZŘ opravdu vliv na řízení školy. 
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5.3 Výzkumný projekt 

Data výzkumného projektu byly sbírány v období od 31. 1. – 25. 2. 2013 na středních 

odborných školách Středočeského kraje. 

Pro zjištění potřebných údajů bylo použito polostrukturované interview. Rozhovor byl 

doplněn dotazníkem, který byl jeho páteří. V dotazníku byly definovány otázky 

týkající se organizace a provozu školy. Respondentovi byly nabídnuty alternativy 

odpovědí a bylo žádáno objasnění a vysvětlení dané odpovědi. 

Ideální výzkumný projekt by byl takový, kdyby tento výzkum proběhl na všech 

středních odborných školách ve Středočeském kraji a sledovaly se výstupy na těchto 

školách, jestli opravdu měl vliv ZŘ na chod školy např. při zvládnutí konkrétního 

úkolu – vzdělávací projekty, modernizace školy, rozvoj školy atd. 

Časová a finanční náročnost ideálního projektu by byla příliš velká. Prostřednictvím 

rozhovorů na vybraných středních odborných školách došlo ke zkrácení doby 

s rizikem snížení objektivnosti a vypovídající hodnoty výzkumu. 

Při hodnocení relevantnosti výstupů bylo nutné brát do úvahy: 

- náladu a prostředí při pohovoru 

- osobní přístup tazatele 

Žádoucím proměnnými byly věk respondenta, délka praxe ve školství, odbornost. 

Nežádoucí proměnné byly, formou získávání dat pomocí interview eliminována tak, že 

tazatel doplňujícími otázkami, směřoval respondenta. 

 

5.4 Pilotní výzkum 

Pro potřeby šetření byl vytvořen dotazník se 45 otázkami určený pro respondenty na 

pozici zástupce ředitele školy.  

Po pilotním ověření, které probíhalo u zástupců ředitelů (3) v jiné části republiky (na 

území hlavního města Prahy), byl počet otázek snížen na 32.  

Důvodem zmenšení počtu otázek byl fakt, že některé otázky nebyly pro daný cíl 

validní a také to, že formulace otázek byly zavádějící. Projevilo se i to, že některé 

otázky byly položeny tak, že byl možný dvojí výklad. Dotazník byl dle zjištěných 

skutečností opraven.  
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5.5 Metoda výzkumu 

Za metodu výzkumu bylo zvoleno polostrukturované interview doplněné dotazníkem, 

ve kterém bylo stanoveno základní obsahové téma a několik základních otázek, další 

otázky vznikaly v průběhu rozhovoru, zajímavostí bylo sledovat různé úhly pohledů 

respondentů na ty samé otázky.  

Metoda výzkumu byla zvolena s ohledem na relevantnost výsledků a také s ohledem 

na zachycení nejen faktů, ale i možnosti hlouběji proniknout do motivů, postojů a 

pocitů respondentů. Odpovědi byly často založeny na subjektivních pocitech, které 

leckdy měly daleko k objektivním názorům. Bylo možné sledovat reakce respondentů 

a tím usměrňovat kladení dalších otázek. Vhodností volby této metody bylo i to, že 

respondenti byli ve známém prostředí. Toto prostředí bylo vždy izolované od okolí, 

byl zde klid a ticho (kabinet, prázdná třída). Interview bylo prováděno pouze 

s dotazovaným respondentem bez přítomnosti dalších osob. Ředitel byl přítomný 

pouze na začátku rozhovoru, kde se řešily otázky spojené s všeobecnými daty o škole. 

 Tato metoda je založena na interpersonálním kontaktu a bylo žádoucí, navázání 

přátelského vztahu, který by vytvořil otevřenější atmosféru. Takto navozená atmosféra 

byla důležitá vzhledem k tomu, že některé otázky byly osobní anebo až důvěrné. 

V připraveném dotazníku byly použity různé typy otázek – uzavřené, polouzavřené, 

otevřené, škálované. Různý typ otázek umožňoval respondentovi více přemýšlet o 

odpovědi a ne pouze mechanicky odpovídat. Bylo opravdu vidět i zamýšlení se 

respondentů a hledání té nejvýstižnější odpovědi.  

Výhoda kombinace interview – dotazník byla v tom, že bylo možno požádat o 

vysvětlení a doplnění otázek. Každá otázka, která se týkala provozu a organizace 

školy, skýtala řadu doplňujících otázek. Respondenti měli snahu o zpřesnění některých 

odpovědí, toto bylo dáno specifiky každé jednotlivé školy. Jiné doplňující informace 

respondenti uváděli na velké škole, kde byla složitá organizační struktura, a jiné na 

menší škole, kde bylo vše přehlednější, a tok informací zde byl přesnější. 
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5.6 Respondenti 

Základní souborem pro výzkum byli zástupci ředitelů (ZŘ) SOU a SOŠ ve 

Středočeském kraji. Vzhledem k velikosti škol a odbornému zaměření bylo na většině 

škol zástupců ředitele víc (průměrně byli ve škole tři zástupci ředitele). V těchto 

případech možnosti výběru byl zvolen pro výzkum zástupce ředitele pro teoretickou 

výuku. Zástupce ředitele s tímto pověřením byl na každé škole minimálně jeden, 

ostatní zástupci ředitele byli někteří také s pověřením pro teoretickou výuku, to 

v případě větších škol, anebo s pověřením pro praktickou výuku, odborný výcvik 

(odborné školy). 

Vzorek škol, kde probíhal výzkum týkající se postavení ZŘ, byl vybrán na základě 

náhodného výběru ze základního souboru - seznamu středních odborných škol, které 

se zapojily do projektu IQ Industry. Tento projekt se zabýval vzděláváním učitelů a 

každá střední odborná škola ve Středočeském kraji dostala nabídku, a tím i možnost, 

se do tohoto projektu zapojit. Ve Středočeském kraji je celkem 152 SOU a SOŠ 

(Janda, 2013).  Do projektu IQ Industry se zapojilo 20 středních odborných škol a 

z tohoto počtu bylo vybráno metodou náhodného výběru 10 škol. Výběr byl proveden 

losováním z celkového počtu zapojených škol v projektu. Losování bylo provedeno 

tak, že školy zapojené do projektu IQ Industry byly očíslovány Na lístky byly napsány 

čísla. Lístky s čísly byly vloženy do krabice, vše bylo promícháno a po jednom byly 

vytahovány lístky s čísly. Dle očíslovaného seznamu byla určena škola. Losování bylo 

ukončeno vytažením desátého lístku. Takto byla stanovena poslední škola, která byla 

zahrnuta do výběru. Tyto školy se staly subjekty výzkumu. 

Všechny vybrané školy byly a jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení. 

Vybrané školy byly osloveny a informovány elektronicky průvodním dopisem o tom, 

že se mají možnost zapojit do výzkumu a že by měl na jejich škole v daném termínu 

výzkum probíhat. 

Všechny oslovené školy tuto nabídku přijaly a do výzkumu se zapojily. Všechny školy 

byly znovu telefonicky kontaktovány a při této příležitosti byly domluveny 

podrobnosti předpokládané schůzky – termín, čas a místo setkání. Termín i čas 

schůzek byl volen v době, kdy respondenti měli dostatek času, a nebyl předpoklad, že 

schůzka bude něčím rušena. Volba termínu a času byla, jak se ukázalo velmi zásadní, 

pro relevantní výsledek rozhovoru. 

Po skončení výzkumu bylo osobně i elektronicky všem aktivním účastníkům 

poděkováno. 
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6 Interpretace výsledků výzkumného šetření – grafy, komentáře 

 

V úvodu dotazníkového šetření byly otázky týkající se délky praxe, kvalifikačního 

studia, počtu zástupců a charakteristiky školy tzn. typu, počtu žáků a tříd. Při těchto 

odpovědích ve většině případů asistoval kromě zástupce ředitele ještě i ředitel školy, 

který charakterizoval školu z globálního hlediska. Uváděl, jaké jsou vize a strategie 

v rozvoji školy, kde a kdy ve škole proběhla nebo proběhne rekonstrukce, jaké je 

postavení školy v regionu, kde škola získává prostředky, s jakými partnery škola 

spolupracuje, jestli jsou žáci podporováni regionálními firmami v případě studia na 

škole (například stipendiem) atd. Důležitým tématem rozhovoru byla i spolupráce 

s úřady práce v jednotlivých regionech a projevující se zájem ze strany úřadu o 

vzdělávání žáků v určitých oborech dle poptávky profesí na trhu práce. V těchto 

úvodních fázích rozhovoru bylo patrné do jaké míry a jak vážně jednotliví ředitelé ke 

schůzce přistupovali. Vždy byli připraveni a měli připravena potřebná data. V případě 

doplňujících informací ochotně vyhledali žádané údaje. 

Dotazník pokračoval dalšími daty. Délka praxe ve školství jednotlivých zástupců 

ředitelů byla dle zpracování statistických dat na střední hodnotě 27 let.  

Střední hodnota doby ve funkci zástupce ředitele byla 13 let.  

Pro výkon funkce absolvovalo 60% zástupců ředitele kvalifikační studium. 

 

Z celkového počtu zapojených škol do výzkumu bylo:  70% SOŠ a SOU  

20% pouze SOU  

10% pouze SOŠ 
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Graf č. 1: Typ školy. 

 

Průměrný počet žáků ve školách byl 472 a průměrný počet tříd 25. 

Na 80% škol byla zajišťována denní a současně i dálková forma studia, ostatní formy 

studia - večerní, distanční a kombinovaná nebyly na zkoumaném vzorku škol 

zajišťovány vůbec.  

Průměrně byli na školách tři zástupci ředitele. Větší školy měly víc ZŘ pro teoretickou 

výuku, některé školy měly zase několik zástupců pro praktickou výuku z důvodu 

odloučených pracovišť. Ředitel jmenoval statutárním zástupcem školy jednoho ze 

svých zástupců. Na žádné škole nebyl statutárním zástupcem školy nikdo jiný než 

zástupce ředitele. 

Na všech školách se zástupce ředitele podílel na řešení problémů, které se týkaly 

provozu školy. Mezi provozní problémy patřily např. organizace výuky, zajištění 

personálního obsazení pracovišť, zajištění náhradních programů pro žáky z důvodu 

nepředvídatelných událostí, zajištění více zdrojového financování školy atd. Zároveň 

na těchto školách akceptoval vždy ředitel při řešení problému připomínky, které 

navrhoval ZŘ. Připomínky byly různého charakteru např. organizace školního roku, 

dělení žáků do skupin, vytíženost pracovníků, snížení spotřeby energií atd. Při 

doplňujících otázkách jakým způsobem probíhá tato komunikace, bylo ve všech 

případech řečeno, že aktivním nasloucháním ředitele je umožněno ZŘ komunikovat s 

ředitelem i o nepříjemných věcech a je dán prostor ZŘ k tomu, aby mohl ZŘ vyslovit 

svůj názor.  

 

20% 

10% 

70% 

Typ školy 

SOU SOŠ SOU a SOŠ
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Graf č. 2: Ředitel školy bere do úvahy náměty dané ZŘ? 

 

Otázka týkající se námětů ZŘ, které bral do úvahy ředitel, byla odpovězena v 50% 

rozhodně ano a v 50% spíše ano. Náměty ZŘ byly různého charakteru týkaly se 

například organizace vyučování, personálního zajištění, vybavení učeben a dílen. 

Většinou se jednalo o návrhy modernizace, ať už ve vybavení školy anebo 

v organizaci výuky jako např. zavádění elektronických třídních knih. Náměty se také 

týkaly možnosti dalšího vzdělávání pracovníků a rozvoj jejich osobností. V těchto 

případech rozhodovala schopnost motivace a znalost hodnotové stupnice každého 

zaměstnance. Z rozhovorů bylo vidět, že ZŘ zná personální problematiku ve škole.  

Zdrojem informací k novým námětům byla ve všech případech možnost navštívit 

okolní školy anebo školy podobného zaměření. Toto bylo možné díky vzdělávacím 

projektům, do kterých se většina škol zapojila. 

 

50% 50% 

0% 0% 

Ředitel školy bere do úvahy náměty dané ZŘ? 

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne
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Graf č. 3: Při prezentování školy na veřejnosti vystupuje ředitel školy se svými zástupci? 

 

Při prezentování školy na veřejnosti polovina respondentů odpověděla, že ředitel 

vystupoval i se svými zástupci. U 20% škol na veřejnosti prezentoval tyto školy pouze 

ředitel, při otázkách proč tomu tak je, respondenti odpověděli, že jsou rádi, když 

vystupuje za školu pouze ředitel a oni nemusí tolik vystupovat. Uváděli jako důvod 

obavu o zvládnutí reprezentace školy a tuto roli rádi přenechávali pouze řediteli. 

 

 

Graf č. 4: Přebírá ZŘ aktivitu při akcích školy? 

 

Z tohoto grafu vyplývá, že ZŘ přebíral aktivitu (organizaci, prezentaci, příspěvky v 

médiích) při akcích školy – den otevřených dveří, přehlídka škol, dny techniky, 

50% 

30% 

20% 

Při prezentování školy na veřejnosti vystupuje ředitel 

školy se svými zástupci? 

Ano Ne Obcas

30% 

40% 

20% 

10% 

Přebírá ZŘ aktivitu při akcích školy? 

Pouze, když ho ředitel vyzve Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne
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dovednostní soutěže atd. ve více jak v polovině škol. Zde bylo vidět, že ZŘ se aktivně 

účastní těchto akcí svými organizačními schopnostmi. Rozhovorem byl zjišťován 

názor na formy zviditelnění školy na veřejnosti, zda je v dnešní době nutná publicita 

školy tj. jestli je nutné aktualizovat  např . www stránky školy, psát články o úspěších 

školy do sdělovacích prostředků atd. Vždy bylo odpovězeno, že je to velmi žádoucí a 

nutné z důvodu demografické křivky počtu narozených dětí tzn. snižujícího se počtu 

dětí. Dalším důvodem popularizace školy byla nutnost vzbudit zájem dětí a rodičů o 

daný typ školy. V několika případech škol bylo poukázáno na spolupráci s firmami v 

regionu, které poskytovaly finanční prostředky na provoz škol, studijní stipendia 

žákům a možnost odborných praxí na pracovištích firem. 

Jak bylo doplňujícím rozhovorem zjištěno, ZŘ byl v těchto případech platným 

partnerem ředitele. Vše s ním plánoval a konzultoval. Zde bylo zajímavé i to, že 

společně vybírali z několika možných variant průběhu akce, spolupracovali také při 

jednání s konkrétními firmami. Těchto jednání se vždy účastnili oba – ředitel i jeho 

zástupce. 

 

 

Graf č. 5: Je ZŘ zván na jednání se zřizovatelem? 

 

V části týkající se jednání se zřizovatelem, bylo zjištěno, že ředitel jednal se 

zřizovatelem v 80% sám, ZŘ byl k jednání zván pouze v závažných případech. Tyto 

případy se týkaly např. zástupu v době nemoci anebo v situacích, kdy ZŘ byl 

odborníkem, který danou problematiku znal dokonaleji. 

0% 0% 

80% 

20% 

Je ZŘ zván na jednání se zřizovatelem? 

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Pouze v závažných případech
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Graf č. 6: Kdo jedná se zákonnými zástupci? 

 

Jak je vidět z grafu, při jednání se zákonnými zástupci žáků, při řešení vzdělávacích a 

výchovných problémů vystupoval aktivněji ZŘ společně s ředitelem anebo 

s výchovným poradcem. Ani v jednom případě nejednal ZŘ sám. 

V bloku otázek, které se týkaly konfliktů mezi ZŘ a ředitelem, bylo zajímavé to, že 

konflikty sice probíhaly, ale jejich četnost nebyla vysoká.  

 

 

Graf č. 7: Probíhají konflikty mezi ředitelem a ZŘ? 

 

30% 

0% 

60% 

10% 

Kdo jedná se zákonnými zástupci? 

Ředitel ZŘ Oba společně Výchovný poradce

0% 

20% 

60% 

20% 

Probíhají konflikty mezi ředitelem a ZŘ? 

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne
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Ve 20% škol konflikty mezi ředitelem a ZŘ vůbec neprobíhaly. Ostatní konflikty se 

týkaly většinou provozu školy, organizace a pracovně právních záležitostí např. 

v období snižování počtu pracovníků.  

Ve 100% odpovědí byly konflikty pouze pracovní a nezasahovaly do osobní roviny.  

 

 

Graf č. 8: V případě konfliktu, kdo ustoupí?  

 

Ve výsledku konfliktu docházelo v 70% k dohodě mezi ředitelem a jeho zástupcem, 

pouze ve 30% ustupoval ZŘ. Dohoda musela být vždy podložena vysvětlením situace 

jak na straně ZŘ tak i ředitele. Velmi důležitá v každém konkrétním případě byla 

argumentace a vysvětlení příčin a důvodů vzniku konfliktu. V případech, kdy 

ustupoval ZŘ to nebylo z důvodu strachu, ale z důvodu uznání chyby, která ve všech 

případech byla daná neznalostí všech limitujících faktorů při rozhodování. 

30% 

0% 
70% 

0% 

V případě konfliktu, kdo ustoupí?  

ZŘ Ředitel Oba se dohodnou Nikdo
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Graf č. 9: Souhlasí ZŘ s rozhodnutím ředitele? 

 

Všichni dotazovaní ZŘ souhlasili s konečným rozhodnutím ředitele, ať už 

bezpodmínečně nebo s nepodstatnými výhradami. Výhrady, které jednotliví ZŘ měli, 

se týkaly konkrétních případů a nebylo nutné je uvádět. Vyplývaly z dané situace 

v prostoru a čase. Konečné rozhodnutí všichni ZŘ respektovali. 

 

 

Graf č. 10: Kdo v případě vážných problémů řeší tyto skutečnosti? 

 

Při řešení vážných problémů ve škole byla vidět opět spolupráce ředitele a jeho 

zástupců, u 20% škol se na řešení vážných problémů podílelo celé vedení školy. 

 

80% 

20% 

0% 0% 

Souhlasí ZŘ s rozhodnutím ředitele? 

Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne

0% 

70% 
0% 

20% 

10% 

Kdo v případě vážných problémů řeší tyto skutečnosti? 

Pouze ředitel Ředitel a jeho zástupci Pouze ZŘ

Celé vedení školy Všichni pracovníci
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Graf č. 11: Může ZŘ rozhodovat ve škole samostatně?  

 

Samostatnost v rozhodování ZŘ byla vždy ovlivňovaná ředitelem, ať s jeho souhlasem 

anebo ředitel definoval omezené pravomoci ZŘ, vše toto bylo i zakotvené v 

jeho pracovní náplni. Míra samostatnosti závisela na velikosti školy, počtu 

odloučených pracovišť a počtu pracovníků. 

 

Tematicky byly další otázky zaměřeny na organizaci ve škole, kontrolu a vedení lidí. 

 

 

Graf č. 12: Kdo ve škole zpracovává projekty? 

 

0% 

60% 

40% 

Může ZŘ rozhodovat ve škole samostatně?  

Vždy

Vždy se souhlasem ředitele

Má omezenou pravomoc, danou ředitelem

40% 

30% 

30% 

Kdo ve škole zpracovává projekty? 

Ředitel ZŘ Ředitel a ZŘ Projektový manager
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Při zpracovávání projektů ve školách byla vidět také spolupráce ZŘ a ostatních 

pracovníků, i když ve větší míře zpracovával projekty sám ZŘ nebo projektový 

manažer. Aktivně se do zpracovávání projektů ve 30% zapojoval i ředitel. Se 

zpracováním projektů souviselo i školení a studium všech podkladů potřebných pro 

zpracování projektů, tato školení absolvovali většinou oba - ředitel i jeho zástupce.  

 

 

Graf č. 13: Kdo ve škole zajišťuje průběh maturitních zkoušek? 

 

Průběh maturitních zkoušek byl skoro výhradně v rukou ZŘ pouze v 10% byl 

garantem maturitních zkoušek ředitel. V tomto bodě odpovídali respondenti na to, že  

ZŘ zajišťuje nejen průběh, ale i celkovou přípravu a organizaci spojenou s realizací 

maturitních zkoušek. Ředitel byl tím, kdo vše zastřešoval a dbal na dodržování 

pravidel objektivnosti. Tato kompetence byla opět dána v náplni práce ZŘ. I zde byla 

opět nezbytná účast ostatních pedagogických pracovníků školy, kteří se pod vedením 

ZŘ aktivně podíleli na průběhu maturitních zkoušek. 

 

10% 

90% 

0% 0% 

Kdo ve škole zajišťuje průběh maturitních zkoušek? 

 

 Ředitel ZŘ Komisař maturitních zkoušek Někdo jiný
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Graf č. 14: Kdo seznamuje ostatní pracovníky s provozním a školním řádem? 

 

S provozním a školním řádem seznamovali ostatní pracovníky opět oba společně – 

ředitel a jeho zástupce rovným dílem. Seznámení probíhalo většinou při zahájení 

nového školního roku. 

 

Graf č. 15: Kdo kontroluje ostatní pracovníky ve škole? 

 

Kontrola pracovníků byla na většině škol rozdělena pravomocí, která byla definovaná 

v organizační struktuře a náplních práce, jednotlivých vedoucích úseků. Každý měl 

přesně dánu oblast kontroly pracovníků. Na kontrole se podíleli všichni vedoucí 

pracovníci. Kontrola ZŘ byla zaměřena na plnění školních vzdělávacích programů, 
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0% 0% 

Kdo seznamuje ostatní pracovníky s provozním a školním 

řádem? 

Ředitel ZŘ Nikdo, sami si  studují Jiný způsob seznamování
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Nikdo je nekontroluje
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dodržování pedagogických zásad při výuce, dodržování pracovního řádu a bezpečnosti 

práce. 

Za organizaci výuky ve škole výhradně zodpovídal ZŘ a to ve všech sledovaných 

středních školách. Všechny kompetence mu byly dány v náplni práce, kde bylo jasně 

definováno, čeho se organizace ve škole týká např. sestavování rozvrhu, návrhy 

úvazků učitelů, zajišťování suplování, zpracovávání organizace školního roku, 

zajištění závěrečných a maturitních zkoušek. 

 

 

Graf č. 16: Kdo ve škole navrhuje, jaké formy studia bude škola zajišťovat? 

 

Návrhy forem studia na dané škole byly plně v kompetenci ředitele, doplňujícími 

informacemi při rozhovoru bylo zjištěno, že na školách ředitel spolupracoval 

s vedoucími předmětových komisí a ostatními pedagogickými pracovníky, kteří byli 

odborníky na danou problematiku. Ředitel rozhodoval v závislosti na počtu škol 

podobného zaměření v okolí, na poptávce a průzkumu zájmu z řad zákonných 

zástupců žáků. Rozhodující byla i kapacita školy tzn. prostory a odbornost 

pedagogického sboru. 
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Graf č. 17: Kdo definuje vize školy? 

 

Při definování vizí školy byl nejdůležitější osobou ředitel dané školy, i zde bylo jeho 

rozhodnutí založeno na sběru informací a dat, která mu pomáhaly při rozhodování. 

V tomto bodě hrála důležitou roli osobnost ředitele, jeho odborné a charakterové 

schopnosti správně definovat vize školy. Při této otázce řada respondentů uváděla 

správná rozhodnutí ředitele v dlouhodobém plánování, ale zmínili i chybná 

rozhodnutí, která byla v danou dobu příliš finančně náročná jako např. zřízení oboru, 

pro který neměla škola vybavení, pořízení vybavení bylo finančně náročné. 

Výsledkem celého snažení bylo zajištění, že nebyl zájem o studium nového oboru, jak 

se předpokládalo, a daný obor proto nebyl otevřený.  
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Graf č. 18: Hodnocení spolupráce ZŘ a ředitele (dle klasifikačních stupňů) 

 

Pro celkové hodnocení spolupráce mezi ZŘ a ředitelem si respondenti vybrali v 80% 

hodnocení chvalitebný a v 20% hodnocení výborný. Při doplňujících otázkách, v čem 

se toto projevuje, bylo zmíněno ovzduší a klima, které ve škole panuje. Kladně byla 

hodnocena spolupráce obou a ochota ke spolupráci. Vzájemný vztah mezi ředitelem a 

zástupcem ředitele byl definován ve většině případů jako funkční a bezproblémový. 
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Rozbor pracovních náplní ZŘ: 

Při rozboru pracovních náplní v jednotlivých školách bylo zjištěno, že ZŘ vykonává 

práci v několika oblastech: 

a) Oblast řízení a organizace školy – zastupuje ředitele v době nepřítomnosti, 

kontroluje a hodnotí výchovnou a vzdělávací činnost, ukládá úkoly podřízeným 

v souladu s pracovní smlouvou, kontroluje dodržování pracovního řádu a vedení 

pedagogické dokumentace, sestavuje rozvrh, zajišťuje suplování, zpracovává 

organizaci školního roku, závěrečných a maturitních zkoušek 

b) Výchovně vzdělávací oblast – vykonává přímou výchovně vzdělávací činnost, řeší 

kázeňské přestupky, provádí kontrolní a hospitační činnost 

c) Pracovně právní oblast – navrhuje úvazky učitelů, rozděluje funkce pedagogickým 

pracovníkům, zajišťuje odborný růst pracovníků 

d) Materiální a ekonomické oblast – předkládá požadavky na vybavení učeben, 

kontroluje využívání didaktické a výpočetní techniky 

e) Dokumentace – podílí se na tvorbě školních norem, sestavuje statistiky, podílí se 

na zpracování plánů školy 

f) Externí vztahy – spolupracuje se zákonnými zástupci žáků, zřizovatelem a 

ostatními institucemi v souvislosti se zajištěním všech oblastí práce školy 

Porovnáním pracovních náplní bylo zjištěno, že jednotlivé náplně se liší minimálně. 

Odlišnosti závisely na konkrétním zaměření školy. V náplních bylo vidět to, že ZŘ je 

tím, kdo vykonává činnosti související s řízením a organizací školy – zastupuje 

ředitele v době nepřítomnosti, kontroluje a hodnotí výchovnou a vzdělávací činnost, 

ukládá úkoly podřízeným, kontroluje dodržování pracovního řádu, sestavuje rozvrh, 

zajišťuje suplování a organizuje závěrečné a maturitní zkoušky. V oblasti výchovně 

vzdělávací řeší kázeňské přestupky, provádí kontroly a hospitace. V oblasti pracovně 

právní navrhuje úvazky, rozděluje funkce a zajišťuje odborný růst pracovníků. 

Předkládá požadavky na vybavení učeben a dílen, kontroluje využívání didaktické a 

výpočetní techniky. Zpracovává plány školy, sestavuje statistiky a podílí se na tvorbě 

školních norem. Spolupracuje se zákonnými zástupci žáků se zřizovatelem a ostatními 

sociálními partnery školy.  

ZŘ je ten, kdo připravuje podklady pro ředitele, který na těchto základech může 

rozhodovat a řídit chod školy. 
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Rozbor organizačních schémat škol: 

Rozborem organizačních schémat škol bylo zjištěno, kdo je statutárním zástupcem 

ředitele, byl to vždy zástupce ředitele. Dále zde byla uvedena organizační schémata 

škol s vymezením nadřízenosti, podřízenosti a provázanosti celé struktury školy. Ve 

většině škol bylo organizační uspořádání řešené štábní strukturou, jen v jednom 

případě byla organizační struktura liniově štábní. Výhodou štábní struktury je možnost 

řídit i velké školy a v případě nepřítomnosti ředitele školy nenastávají problémy 

s řízením. Na vybraných školách bylo vidět, že kompetence byly rozděleny mezi 

zástupce dobře, protože i v době, kdy ve škole nebyl přítomný ředitel, vše fungovalo 

bez problémů a pracovníci věděli, co a jak mají dělat. Při výzkumu ve dvou školách 

nebyl v úvodu návštěvy přítomný ředitel, měl nepředvídatelné povinnosti spojené 

s jeho funkcí, a přitom ostatní pracovníci – zástupce ředitele, sekretářka byli 

informováni o výzkumu, vše měli připraveno. 

Na všech školách byly definovány kompetence nejen ZŘ, ale i každého zaměstnance 

s přesně danou odpovědností. Struktury se lišily dle velikosti škol, ale základ byl vždy 

stejný. Na vrcholu řízení byl ředitel se svými zástupci. Kompetence byly rozděleny 

v závislosti na zaměření a rozčlenění školy, toto bylo patrné např. v případě 

odloučených pracovišť. V organizační struktuře byl ZŘ vždy v pozadí a jeho činnost 

podřízena řediteli. 
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7 Závěr 
 

Cílem práce bylo konkrétně zjistit, jakým způsobem ZŘ na střední odborné škole ve 

Středočeském kraji ovlivňuje řízení školy, a definovat pozici ZŘ v systému řízení. 

Jestli ZŘ byl pouhým stínem ředitele, anebo měl kompetence a tím odpovědnost a 

pravomoc řídit školu po boku ředitele, logickou možností bylo i zjistit, jestli zástupce 

ředitele byl ten, kdo školu sám řídil.  

Práce trvala od přípravy až do finální podoby víc jak půl roku. Stanoveného cíle bylo 

v práci dosaženo. 

V průběhu výzkumu se ukázala forma získávání dat jako optimální, na konci se toto 

potvrdilo, protože při získávání dat formou rozhovoru s dotazníkem se mnoho 

důležitých informací mohlo doplnit a dovysvětlit, což by pouze dotazníková forma 

neumožňovala. Vypovídací hodnota by byla víc zkreslena. Výhodou byl i přímý 

kontakt s dotazovanými respondenty. 

Během výzkumu byly navštíveny všechny vybrané školy. Přijetí na vybraných školách 

bylo vstřícné se snahou pomoci při získávání potřebných dat. Jedením z možných 

důvodů takového chování byla pečlivá příprava před každou návštěvou školy. Dalším 

možným důvodem bylo navázání kontaktu s vedením vybrané školy už při domlouvání 

schůzek. 

Vstřícné přijetí bylo tím, co navodilo příjemnou atmosféru, pro získávání relevantních 

odpovědí. Pro zdárný průběh schůzek bylo rozhodující i správné načasování schůzek, 

kdy rozhovory probíhaly. Termíny byly zvoleny s ohledem na pracovní vytíženost 

respondentů. Vždy bylo nutné, aby čas, který byl vyhrazen na schůzku, byl pro obě 

strany výhodný. Rozhovory byly vedeny  pomocí dotazníku. Vše bylo doplňováno dle 

specifik jednotlivých škol - zaměřením, velikostí, polohou a četností pedagogického 

sboru. Při rozhovorech se objevovaly markantnější rozdíly mezi školami. Školy se 

lišily velikostí a tím byla dána složitost organizačního uspořádání. 

Bylo možno posuzovat i hledisko, které v dotazníku nebylo uvedeno, a to jakým 

způsobem na těchto školách probíhá feminizace, jestli se ve vedoucích funkcích 

objevují i ženy. Zastoupení žen v pozici zástupce ředitele bylo na školách, kde 

probíhal sběr dat, pouhých 20%. 

Při výzkumu bylo zjištěno, že postavení ZŘ bylo na zkoumaném typu škol v souladu 

s definováním jeho kompetencí, které mu určil ředitel. ZŘ byl vždy po ředitelově 

boku, spolurozhodoval v těch případech, které mu byly dány pravomocemi, měl vždy 
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vymezenou odpovědnost. Spolupracoval a byl ředitelovým rádcem v případě, když 

ředitel radu potřeboval. Stál v pozadí, ale ne proto, že by byl přehlížen, ale proto, že 

mu tato role byla dána jeho postavením. Ředitel bral ZŘ jako svého nejbližšího 

spolupracovníka. Byl nezbytným při organizaci, kontrole a řešení problémů. 

Spolupůsobení obou nebylo vždy jen ideální, vznikaly konflikty. Tyto konflikty byly 

pouze v rovině pracovní. Řešením konfliktu byla dohoda mezi ředitelem a jeho 

zástupcem. V konečném důsledku ZŘ respektoval rozhodnutí ředitele a ve většině 

případů s ním souhlasil. ZŘ uměl vyslovit i nesouhlas a tím měl možnost vyjádřit své 

stanovisko k danému řešení. 

ZŘ uměl také samostatně pracovat, komunikovat a reprezentovat školu. Vždy tam byl 

ale ředitel, který vše řídil uvnitř i vně školy. 

Bylo zajímavé sledovat i atmosféru vztahu, který panoval mezi řediteli a jejich 

zástupci. To jak a jakým tónem spolu hovořili, jaký používali vyjadřovací slovník. 

Byla z toho cítit vzájemná úcta, slušnost, důvěra a respekt.  

Na základě výsledků výzkumu bylo zjištěno, že v systému řízení na středních 

odborných školách ve Středočeském kraji je pozice ZŘ nezbytná pro chod a řízení 

školy. Nezbytnost se projevovala hlavně při organizaci a provozu školy. Důležité bylo 

i to, že ZŘ byl tím, kdo ve většině případů komunikoval přímo s pedagogickými 

pracovníky a měl přehled o všem, co se týkalo vzdělávacího procesu na dané škole. 

Důležitou roli hrál ZŘ i při kontrole ostatních pracovníků, kdy byl tím, kdo dohlížel na 

plnění školních vzdělávacích programů, dodržování pedagogických zásad, dodržování 

pracovního řádu i bezpečnosti práce. V neposlední řadě byl ZŘ tím, kdo motivoval 

ostatní pracovníky např. k jejich dalšímu rozvíjení se v oboru. 

Překvapením v průběhu šetření bylo to, že ředitelé a jejich zástupci měli zájem na 

zpracovaných a vyhodnocených datech, které byly předmětem výzkumu.  

Možné využití výsledků šetření je tedy v poskytnutí zpětné vazby vybraným školám. 

Další využití této práce je možné např. při rozhodování učitele, zda příjme funkci 

zástupce ředitele. V práci je totiž nejen zhodnoceno postavení ZŘ, ale je zde i přehled 

toho, co by měl ZŘ znát a jaké předpoklady by měl mít, pro výkon své funkce.  

Přínosem pro školský management je definování postavení zástupců ředitele ve 

struktuře řízení střední odborné školy. 
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Příloha č. 1: 

Dotazník k bakalářské práci na téma -  ZŘ stín nebo druhý ředitel? 

 

Vážení kolegové, 

 

dostává se vám do rukou dotazník k závěrečné bakalářské práci mého studia.  

Tato práce je zaměřena na definování postavení zástupců ředitele na středních odborných 

školách ve Středočeském kraji. 

Prosím vás o pomoc při vyplnění dotazníku, jedná se anonymní údaje, které budou využity 

pouze pro tuto práci. 

Děkuji za pochopení a spolupráci. 

 

S pozdravem Ing. Jana Křížová 

 

1.) Kolik let pracujete ve školství? 

 

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)? 

 

3.) Absolvoval (a) jste kvalifikační studium pro výkon své dnešní funkce? 

a) Ano 

b) Ne 

4.) Typ školy, na které pracujete:  

a) SOU 

b) SOŠ 

c) Oba typy 

5.) Počet žáku školy: 

 

6.) Počet tříd ve škole: 

 

7.) Jaké formy studia Vaše škola zajišťuje? 

a) Denní 

b) Večerní 

c) Dálková 

d) Distanční 

e) Kombinovaná 
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8.) Počet zástupců ředitele ve Vaší škole? 

 

9.) Koho jmenoval ředitel statutárním zástupcem školy? 

a) ZŘ 

b) Ekonoma 

c) Jinou osobu, koho? ………………………………… 

10.) Probíhá komunikace mezi ZŘ a ředitelem školy i mimo pracovní porady? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Občas 

d) Pouze v závažných případech 

11.) Podílí se ZŘ na řešení problémů týkajících se provozu školy? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Pouze výjimečně 

12.) Jsou ředitelem akceptovány připomínky  ZŘ ,při řešení problémů? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Někdy 

13.) Ředitel školy bere do úvahy náměty dané ZŘ? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

14.) Při prezentování školy na veřejnosti vystupuje ředitel školy i se svými  

 zástupci? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Občas  

15.) Přebírá ZŘ aktivitu při akcích školy (např. Den otevřených dveří, Burza škol)? 

a) Pouze, když ho ředitel vyzve 

b) Rozhodně ano 

c) Spíše ano 

d) Spíše ne 
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16.) Čeho se tato aktivita týká? 

 

17.) Je ZŘ zván na jednání se zřizovatelem? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

18.) Kdo jedná se zákonnými zástupci žáků? 

a) Ředitel 

b) ZŘ 

c) Oba společně 

d) Výchovný poradce 

19.) Probíhají konflikty mezi ředitelem a ZŘ? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhoně ne 

20.) Jsou pouze pracovní? 

a) Ano 

b) Ne 

21.) Souhlasí ZŘ s rozhodnutím ředitele? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

22.) V případě konfliktu, kdo ustoupí?  

a) ZŘ 

b) Ř  

c) Oba se dohodnou 

d) Nikdo 

23.) Kdo v případě vážných problémů ve škole řeší tyto skutečnosti? 

a) Pouze ředitel 

b) Ředitel a jeho zástupci 

c) Pouze ZŘ 
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d) Celé vedení školy 

e) Všichni pracovníci 

24.) Může ZŘ rozhodovat ve škole samostatně?  

a) Vždy 

b) vždy se souhlasem ředitele 

c) má omezenou pravomoc, danou ředitelem 

25.) Kdo ve škole zpracovává projekty? 

a) Ředitel 

b) ZŘ 

c) Ř a ZŘ 

d) Projektový manažer 

26.) Kdo ve škole zajišťuje průběh maturitních zkoušek? 

a) Ředitel 

b) ZŘ 

c) Komisař maturitních zkoušek 

d) Někdo jiný 

27.) Kdo seznamuje ostatní pracovníky s provozním a školním řádem? 

a) Ředitel 

b) ZŘ 

c) Nikdo, sami si studují 

d) Jiný způsob seznamování 

28.) Kdo kontroluje ostatní pracovníky ve škole? 

a) Ředitel 

b) ZŘ 

c) Každý má rozdělenou pravomoc ke kontrole 

d) Nikdo je nekontroluje 

29.) Kdo zodpovídá za organizaci výuky ve škole? 

a) Ředitel 

b) ZŘ 

c) Někdo jiný 
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30.) Kdo ve škole navrhuje, jaké formy studia bude škola zajišťovat? 

a) Ředitel 

b) ZŘ 

c) Předmětové komise 

d) Někdo jiný 

31.) Kdo definuje vize školy? 

a) Ředitel 

b) ZŘ 

c) Všichni zaměstnanci 

d) Pouze pedagogičtí pracovníci 

32.) Pomocí škály 1-5 (jako klasifikačních stupňů) sami ohodnoťte spolupráci 

 mezi ZŘ a ředitelem školy 
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Příloha č. 2 

 

Pracovní náplň - vzor 

 

Výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků žáků na 

střední škole. 

Povinnosti zástupce ředitele pro teoretickou výchovu a statutárního zástupce ředitele 

jsou stanoveny pracovním řádem pro pedagogické pracovníky, ZP a dále plní úkoly 

vyplývající z pracovně právních vztahů  

- je přímo podřízen řediteli  

- řídí a kontroluje podřízené pracovníky přiřazené mu dle organizačního schématu školy 

po stránce organizační i metodické 

- zúčastňuje se porad vedení školy 

- řídí a zajišťuje přípravu školního roku na úseku teoretické výchovy 

- sestavuje rozvrh hodin školy 

- zodpovídá za vypracování tematických plánů pro jednotlivé vyučovací předměty na 

příslušný školní rok podle učebních osnov s přihlédnutím k základnímu a 

specifickému učivu a individuálním zvláštnostem žáků. Úpravu učiva může provést 

pouze se souhlasem ředitele  

- zajišťuje suplování za nepřítomné učitele 

- spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky při zajišťování výchovně 

vzdělávacího procesu 

- spolupracuje s výchovným poradcem školy zejména při řešení situací s problémovými 

žáky 

- dbá dodržování školního a vnitřního řádu  

- podílí se na náboru žáků  

- zajišťuje řádnou přípravu a průběh závěrečných zkoušek  

- zajišťuje řádnou přípravu a průběh maturitních zkoušek  

- podílí se vypracování ročního plánu školy 

- vypracovává potřebné písemné podklady pro nadřízené orgány 

- zajišťuje dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle příslušných předpisů 

na svěřeném úseku 

- po ukončení školního roku zodpovídá za uložení předepsaných písemností do archivu 

škol 
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- zodpovídá za řádné vedení předepsané pedagogické dokumentace 

- dohlíží nezajištění pedagogického dozoru nad žáky v učilišti před vyučování, po 

vyučování o přestávkách, při přechodu žáků z jedné do druhé budovy, do ŠJ apod. 

podle jím vypracovaného rozvrhu pedagogického dozoru (schváleno ředitelem) 

- zajišťuje podle pokynů ředitele a zvláštních předpisů (kurzy, exkurze, společně 

prospěšné práce apod.) a jiné činnosti dle osnov a akcí organizovaných učilištěm 

- organizuje a zabezpečuje pedagogické porady 

- v pracovní době stanovené právními předpisy vykonává přímou vyučovací činnost, 

připravuje se na ni, koná práce bezprostředně s ní související a koná další práce, které 

vyplývají z organizace vzdělání a výchov 

- je povinen být ve škole v době stanovené jeho rozvrhem hodin, v době porad a schůzí 

svolaných ředitelem školy, při konzultacích s rodiči žáků, mimotřídní práci se žáky a 

v jiných případech stanovených ředitelem, které vyžadují jeho přítomnost 

- zajišťuje činnost metodických orgánů školy 

- zodpovídá za svěřený majetek na základě hmotné odpovědnosti včetně zajištění proti 

ztrátám a dbá na zamykání určených prostor 

- vykonává další práce související s jeho pracovním zařazením dle pokynů ředitele 

školy 

- v případě nepřítomnosti ředitele jej zastupuje 
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Příloha č. 3  

 

Seznam zákonů, vyhlášek a nařízení 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

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

vzdělávání (školský zákon)  

Vyhláška MŠMT ČR č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři  

Vyhláška MŠMT ČR č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou 

zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a 

mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu 

přípravy na povolání  

Vyhláška MŠMT ČR č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách 

závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem  

Vyhláška MŠMT ČR č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

Vyhláška MŠMT ČR č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a 

provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení 

Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 

vzdělávání ve středních školách  

Vnitřní řád školy 

Organizační řád školy 

Pracovní řád pro pedagogické pracovníky školy 

Školní řád  

Provozní řád  

Směrnice ředitele školy 
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Příloha č. 4 

 

Přehled zapojených škol do výzkumu 

 

1.)    Střední odborné učiliště, Hluboš 178, Hluboš 178, 262 22 

2.)    SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, Okružní 1404, 266 73 Beroun 

3.)    SOŠ a SOU dopravní Čáslav, Aug. Sedláčka 1145, 286 01 Čáslav 

4.)    SPŠ a VOŠ Kladno, Jana Palacha 1840,272 01 Kladno 

5.)    SOŠ a SOU Neratovice, Školní 664, 277 11 Neratovice 

6.)    ISŠT Mělník, K učilišti 2566,276 01 Mělník 

7.)    SOŠ A SOU, Zámek 1, 258 01 Vlašim 

8.)    Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno, 261 01 Příbram 

9.)    ŠKODA AUTO a.s. SOU strojírenské, Václava Klimenta 869, 293 01 Mladá Boleslav  

10.) SOŠ a SOU, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice  
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