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ABSTRAKT: 

Závěrečná práce se zabývá oblastmi, v nichž se odehrává spolupráce zřizovatele, obce 

s rozšířenou působností, a ředitele školy. Jejím cílem je posoudit současný stav vzájemné 

spolupráce, analyzovat hlavní problémy ředitelů škol při zajišťování kvality vzdělávání, ve 

kterých je vazba na zřizovatele nutná, či potřebná a nastínit model spolupráce, která povede ke 

zlepšení kvality výchovy a vzdělávání na školách, zřizovaných obcí.  

Vychází z platných školských právních předpisů, ze závěrů sociologického výzkumu 

zaměřeného na analýzu struktury postojů a očekávání veřejnosti k oblasti školství, výchovy a 

vzdělávání (Stemmark), z dostupných odborných publikací a článků na dané téma.  

Zdrojem informací je dotazníkové šetření, ve kterém respondenti odpovídali na otázky 

související s hlavním tématem práce. 

Přináší současný pohled zřizovatelů škol (obcí s rozšířenou působností), zastoupených 

pracovníky odborů/oddělení školství úřadu měst a obcí a ředitelů škol na vzájemnou spolupráci 

na cestě k vyšší kvalitě vzdělávání a výčet jejich hlavních zásad. 
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to analyze the main problems of Heads of schools in ensuring the quality of education, in which 

the binding is on the founder needed or required and outline the model of cooperation that will 

lead to the improvement of the quality of education and training in schools, run by the 

municipalities.  Builds on existing school legislation, based on the findings of sociological 

research focused on the analysis of the structure of attitudes and expectations for public 

education, education and training (Stemmark), of the available publications and articles on the 

subject.  Source of information is the public opinion survey, in which respondents answered 

questions related to the main theme of the work. Brings the current view of the founders 

(municipalities with extended powers), as represented by the Trade Union workers of the 

Education Office/Department of towns and cities and heads of schools to work together on the 

way to the ... 
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Úvod 

 

Oblast školství a vzdělávání patří k jednomu z nejvíce diskutovaných témat. Každý z nás v této 

oblasti byl, či stále je nějakým způsobem zainteresován. Nejdůležitějšími články školského 

systému jsou pedagogičtí pracovníci, jejichž prostřednictvím se vzdělávání uskutečňuje a děti, 

žáci, studenti, kteří jsou příjemci vzdělávání.  Ve své práci chci pozornost věnovat jiným, 

neméně důležitým aktérům ve školském systému. Ředitelům základních škol a zřizovatelům 

škol – obcím s rozšířenou působností, které na „poli“ školství, v běžné práci, především 

v kontaktu s řediteli zřizovaných škol, zastupují zaměstnanci úřadu obce, zařazení do 

oddělení/odboru školství.  

Ředitel školy vykonává ve školství státní správu, obec s rozšířenou působností vykonává ve 

školství samosprávu a v přenesené působnosti i státní správu.  Jejich role ve školství, jako 

orgánů státní správy a samosprávy, jsou definovány školským zákonem a měly by být 

rozlišovány a vzájemně respektovány. Obec, jako zřizovatel školy, by se měla vyvarovat 

požadavků, které nejsou v její pravomoci a které podle školského zákona
1
 přísluší řediteli školy 

a měla by umět využít možností, které ji platné právní předpisy dávají. Na druhé straně je škola 

povinna dodržovat, kromě obecně platných závazných právních předpisů, vyhlášek, nařízení, 

směrnic, týkajících se její činnosti, také vyhlášky, pokyny, nařízení, závazné ukazatele a jiná 

opatření stanovená zřizovatelem, v souladu s platnými právními předpisy. Některé, právně 

vymezené záležitosti, jsou oba aktéři povinni vzájemně projednávat, konzultovat a koordinovat.
 
 

K výběru tématu bakalářské práce mne vedly poznatky z vlastní praxe referentky odboru 

školství, která je v každodenním kontaktu s řediteli škol, zřizovanými obcí s rozšířenou 

působností. Vztah mezi zřizovatelem školy, zastoupeným pracovníky odboru/oddělení školství  

a řediteli škol nelze zcela vymezit normami a právními předpisy. Je ovlivňován mnoha faktory, 

mezi jinými i prostředím, ve kterém se obě strany pohybují a podmínkami, které ke své „práci“ 

na poli školství mají.  

Cílem bakalářské práce je porovnat stav spolupráce ředitelů škol a jejich zřizovatelů, 

zastoupených pracovníky odborů/oddělení školství, v rámci jednoho kraje a analyzovat 

problémy, které vzájemnou spolupráci komplikují. Jakou formou spolupráce probíhá, zda je 

oboustranně přijatelná a vyhovující, zda podporuje rozvoj školy a kvalitu vzdělávání v regionu 

                                                           
1
 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) 
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a nezasahuje do autonomie škol. V teoretické části v úvodu se čtenář seznámí s postavení 

zřizovatele a ředitele školy v systému školství podle platných právních předpisů a poznatky 

z odborné literatury o významu jejich vzájemné spolupráce.   Praktická část obsahuje analýzu 

výsledků dotazníkového šetření k otázce spolupráce zřizovatelů, obcí s rozšířenou působností 

v rámci Královéhradeckého kraje a ředitelů základních škol zřizovaných těmito obcemi a 

komparaci těchto výsledků s výsledky z dotazníkového šetření ředitelů základních škol 

zřizovaných městem Hradec Králové.  

Výstupem práce je model spolupráce mezi zřizovatelem a ředitelem školy, kterým lze podpořit 

kvalitu vzdělávání v základních školách a který není na úkor autonomie škol, vymezené 

platnými právními předpisy.  
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1.  TEORETICKÁ ČÁST 

1. 1  Obec  

Podle zákona
2
 je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří 

územní celek, který je vymezený územím obce, má vlastní majetek, vystupuje v právních 

vztazích svým jménem a nese odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.
 
 Obec pečuje o 

všestranný rozvoj svého území, o potřeby svých občanů a při plnění svých úkolů chrání též 

veřejný zájem. Je samostatně spravována zastupitelstvem obce a dalšími jejími orgány je rada 

obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce (iniciativní, kontrolní nebo poradní orgány; 

výbory zastupitelstva obce - hlavně finanční a kontrolní výbor a komise rady obce). 

1. 1. 1  Samostatná a přenesená působnost obce 

Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce. Jde 

především o naplnění potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy, potřeby informací, 

výchovy a vzdělávání, kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.
3
  Státní správu, jejíž 

výkon byl orgánu obce svěřen zákonem, vykonává tento orgán jako svou přenesenou 

působnost. Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí zákony a jinými právními 

předpisy, v ostatních případech také usneseními vlády, směrnicemi ústředních správních úřadů, 

opatřeními příslušných orgánů veřejné správy přijatými při kontrole výkonu přenesené 

působnosti podle zákona o obcích.  Podle rozsahu výkonu státní správy v přenesené působnosti 

rozlišují právní předpisy tři typy obcí. Obec se základním rozsahem přenesené působnosti, obec 

s pověřeným obecním úřadem (obec II. typu) a obecní úřad obce s rozšířenou působností (obec 

III. typu, která vedle přenesené působnosti vykonává další přenesenou působnost v určeném 

správním obvodu, vymezenou jak zákonem o obcích, tak dalšími speciálními zákony). 

Obecní úřad, v souladu se zákonem o obcích, tvoří starosta, který stojí v jeho čele, 

místostarosta (místostarostové), tajemník obecního úřadu, pokud  je tato funkce zřízena             

a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. Rada obce může zřídit pro jednotlivé úseky 

činnosti obecního úřadu odbory a oddělení, v nichž jsou začleněni zaměstnanci obce zařazeni 

do obecního úřadu. V oblasti samostatné působnosti plní tito zaměstnanci úkoly, které jim 

uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, pomáhají výborům a komisím v jejich činnosti, 

zastupují obec v roli zřizovatele škol a školských zařízení, aniž by převzali jeho zákonem 

stanovené kompetence.  

                                                           
2
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

3
 § 35 odst. 2 zákona o obcích, v platném znění 
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1. 1. 2  Výkon státní správy ve školství  obcí s rozšířenou působností  

V největším rozsahu vykonávají státní správu v přenesené působnosti obecní úřady obcí 

s rozšířenou působností. Speciální zákon, který obecním úřadům obcí s rozšířenou působností  

v oblasti školství vymezuje některé důležité kroky, je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. V souladu s jeho ustanoveními zajišťují pracovníci odboru/oddělení 

školství především tyto důležité úkoly:  

 předávání statistických údajů v rámci statistického zjišťování za daný rok,
4
 

 zpracování návrhů rozpisů rozpočtů finančních prostředků ze státního rozpočtu pro školy    

a školská zařízení v obvodu jejich působnosti, v souladu se zásadami stanovenými 

ministerstvem školství a v souladu s normativy stanovenými příslušným krajem a jejich 

předání krajskému úřadu příslušného kraje,
5
   

 zpracovávají a předkládají krajskému úřadu příslušného kraje rozbory hospodaření, včetně 

podkladů pro zúčtování finančních prostředků ze státního rozpočtu za školy a školská 

zařízení v obvodu jejich působnosti. 

1. 1. 3  Výkon samosprávy ve  školství obcí s rozšířenou působností  

Do samostatné působnosti obce patří záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce. Jedním 

z těchto zájmů je i výchova a vzdělávání dětí, trvale žijících na území obce. Podmínky, za 

kterých se výchova a vzdělávání uskutečňuje, upravuje školský zákon. Kromě jiného stanoví     

i působnost orgánů, vykonávajících samosprávu ve školství.  

1. 1. 3. 1  Co obec v oblasti základního vzdělávání musí 

Školský zákon ukládá obci povinnost zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky 

dětem s místem trvalého pobytu na jejím území. Za tímto účelem obec zřizuje a zrušuje 

základní školu, nebo zajišťuje plnění povinné školní docházky v základní škole, zřizované 

jinou obcí (nebo svazkem obcí).  

Nachází-li se na území obce zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, je 

obec povinna zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky i dětem umístěným 

v tomto zařízení, pokud se nevzdělávají v základní škole zřízené při tomto zařízení.
6
  Přístup 

k základnímu vzdělávání (a souvisejícím školským službám) musí být také, podle školského 

                                                           
4
 § 183a odst. 1 školského zákona v platném znění 

5
 § 161 odst. 7 školského zákona v platném znění 

6
 § 178 školského zákona, v platném znění 
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zákona, zajištěn i většině cizinců ze třetích zemí, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR,    

a to za stejných podmínek jako občanům ČR a občanům Evropské unie.  V případě, kdy je 

v obci zřízen výbor pro národnostní menšiny
7
, a jsou splněny podmínky pro zřízení třídy 

příslušného ročníku základní školy, zabezpečuje obec pro příslušníky národnostní menšiny 

vzdělávání v mateřském jazyce.
8
 Při organizaci tohoto vzdělávání se přihlíží především k jeho 

dostupnosti a na způsobu jeho zajištění se může obec dohodnout s krajem, popřípadě s dalšími 

obcemi.  

Pokud obec zřídí základní školu, je povinna vymezit její školský obvod. Zřizuje-li jednu 

základní školu, je školským obvodem spádové školy území obce. Zřizuje-li více základních 

škol, vymezí školské obvody spádových škol obecně závaznou vyhláškou. Škole, která 

vzdělává pouze žáky se zdravotním postižením, se školské obvody nestanoví.  

Obec, která základní školu nezřizuje, zajišťuje plnění povinné školní docházky v základní škole 

zřizované jinou obcí nebo svazkem obcí. Školský obvod této školy, po dohodě mezi obcemi, 

přesahuje území jedné obce a u této školy, v souladu s ustanovením § 180 odst. 1 školského 

zákona, zabezpečují výdaje školských zařízení sloužících základní škole v tomto školském 

obvodu (např. školní družiny, školního klubu, školní jídelny nebo výdejny apod.) dotčené obce 

poměrně podle počtu žáků s místem trvalého pobytu v jednotlivých obcích, nedojde-li mezi 

obcemi k jiné dohodě. 

Rozhodne-li se obec zřídit základní školu, zřizuje ji buď jako školskou právnickou osobu, nebo 

jako příspěvkovou organizaci. Právní forma školy přitom nemá vliv na samotnou činnost školy 

ani na její financování. Úkoly zřizovatele plní rada obce, pokud však není zvolena (nevolí se 

v obcích, kde má zastupitelstvo obce méně než 15 členů), vykonává její pravomoci starosta
9
.  

O vzniku školy vydá zřizovatel zřizovací listinu, přičemž o zřízení školy a schválení její 

zřizovací listiny rozhoduje zastupitelstvo obce.  

Náležitosti zřizovací listiny jsou stanoveny právními předpisy. U školské právnické osoby 

školským zákonem, u příspěvkové organizace zákonem o rozpočtových pravidlech územních 

rozpočtů
10

. K nejdůležitějším ustanovením v obsahu zřizovací listiny školy patří především 

vymezení hlavního účelu a tomu odpovídajícímu předmětu činnosti organizace, vymezení 

majetku, který byl organizaci svěřen zřizovatelem a vymezení práv, která umožní, aby škola 

mohla se svěřeným majetkem plnit hlavní účel, pro který byla zřízena. Stanovení pravidel pro 

                                                           
7
 § 117 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

8
 § 14 odst. 2 školského zákona, v platném znění 

9
 § 99 a § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích v platném znění 

10
 § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění 
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nakládání s majetkem a vymezení případů, ve kterých organizace potřebuje předchozí písemný 

souhlas zřizovatele k nabytí majetku, jsou dalším důležitým obsahem zřizovací listiny. Stejnou 

důležitost má i vymezení okruhů doplňkové činnosti, kterou organizaci zřizovatel povoluje, 

která nesmí narušovat hlavní činnost organizace a která se sleduje odděleně. Zřizovací listina 

musí obsahovat i označení statutárního orgánu a vymezení způsobu jeho vystupování jménem 

organizace.  

Pro existenci organizace, zabývající se vzděláváním, případně školskými službami, je velice 

důležité, zda je zapsána ve školském  rejstříku. Zápisem do školského rejstříku vzniká škole 

právo poskytovat vzdělávání a školské služby, právo vydávat doklady o vzdělávání stanovené 

školským zákonem a především nárok na přidělování finančních prostředků ze státního 

rozpočtu nebo z rozpočtu územního samosprávného celku (obce, kraje).
11

 Rejstřík mateřských 

škol a školských zařízení, zřizovaných obcemi, vede krajský úřad, rejstřík ostatních škol 

ministerstvo školství.  Žádost o zápis školy,  nebo  školského  zařízení,  do  rejstříku  škol           

a školských zařízení pro následující školní rok se podává do 30. září a podání činí zřizovatel. 

Obec má povinnost hradit u škol, které zřizuje, výdaje, které nejsou hrazeny ze státního 

rozpočtu. Jsou to především neinvestiční výdaje spojené s provozem školy. Je však její 

povinností zajistit školu i investičně. 

Ze státního rozpočtu se školám a školským zařízením, zřizovaných obcemi (s výjimkou 

školských výchovných a ubytovacích zařízení pro zotavovací pobyty dětí a žáků a jazykových 

škol s právem státní jazykové zkoušky), poskytují finanční prostředky vyčleněné na jejich 

činnost. Ustanovení § 160 odst. 1 písm. c) školského zákona přesně vymezuje k čemu je dotace 

ze státního rozpočtu určena a co z ní mohou školy financovat. Ve stručnosti lze uvést, že se 

jedná o náklady školy, které přímo souvisí s výchovně vzdělávací činností školy. Tyto finanční 

prostředky by měly zabezpečit i rozvoj školy a kvalitu poskytovaného vzdělávání, popřípadě 

poskytování školských služeb školským zařízením, souvisejících s jeho činností, kterou 

vykonává v souladu s ustanovením školského zákona. 

Povinností obce, která zřizuje základní školu, je také, v  souladu s ustanovením školského 

zákona,
12

 zřídit školskou radu. Tento orgán školy vykonává samosprávu ve školství a lze jej 

považovat za prodlouženou ruku zřizovatele.  Umožňuje, aby se na správě školy podílela 

veřejnost. Zřizovatel školy stanoví počet členů školské rady a vydává volební řád. Třetinu 

členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků, popřípadě zletilí žáci a studenti, 

                                                           
11

 § 142 školského zákona v platném znění 
12

 § 167 školského zákona v platném znění 
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třetinu zřizovatel, třetinu pedagogičtí pracovníci školy. Školská rada schvaluje některé důležité 

dokumenty školy (výroční zprávu školy, školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků), k jiným se vyjadřuje (vzdělávací program školy), na zpracování některých se 

podílí (koncepční záměry rozvoje školy) a některé projednává (inspekční zprávy, rozpočet 

školy). Od ledna 2012 byl posílen její význam také tím, že podává návrh na odvolání ředitele 

školy a podává návrh na vyhlášení konkurzního řízení na pozici ředitele školy.
13

 

Statutárním orgánem školy, jehož označení a zároveň i vymezení způsobu jeho vystupování 

určuje zřizovatel ve zřizovací listině školy, je ředitel školy. Ředitel školy řídí činnost 

organizace, jedná jejím jménem navenek a to ve všech záležitostech, které se organizace týkají. 

Školský zákon ukládá zřizovateli školy jmenovat ředitele školy do funkce vedoucího 

pracovníka na základě jím vyhlášeného konkurzního řízení na dobu 6 let.
14

 Podrobnosti 

k vyhlášení a průběhu konkurzního řízení stanovuje vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkursního řízení a konkursních komisích. Tento právní předpis na jedné straně závazně 

určuje složení konkurzních komisí pro konkurzní řízení na místa ředitelů škol a zároveň s tím   

i vlastní průběh konkurzního řízení, na straně druhé však snižuje význam výběru vedoucích 

pracovníků tím, že výsledné pořadí uchazečů určené konkurzní komisí má pro zřizovatele školy 

pouze doporučující charakter. V praxi to znamená, že zřizovatel může z uchazečů, kteří se 

zúčastnili konkurzního řízení, jmenovat na pozici ředitele školy kohokoli.  

1. 1. 3. 2  Co obec v oblasti základního vzdělávání může  

Kromě povinností poskytuje školský zákon obcím i různé možnosti, kterými mohou positivně 

(ale i negativně) ovlivnit systém školství na svém území.  

Školský zákon umožňuje obcím zřizovat (a rušit) nejen mateřské a základní školy, ale také 

základní umělecké školy, školská zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení     

a školy nebo školská zařízení, která jinak zřizuje kraj nebo ministerstvo. V jejich případě však 

musí obec prokázat orgánu, který vede rejstřík škol a školských zařízení, že má pro jejich 

činnost zajištěno potřebné finanční, materiální a personální zabezpečení.
15

 Může, se souhlasem 

krajského úřadu, zřizovat přípravné třídy základních škol pro děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky, které vyrůstají v sociálně znevýhodněném prostředí a u 

kterých se předpokládá, že docházka do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Může zřídit 

školské poradenské zařízení, které pomůže školám řešit problémy, například včasnou intervencí 

                                                           
13

 § 168 odst. 1 písm.  i) a j) školského zákona v platném znění 
14

 § 166 odst. 2 školského zákona v platném znění 
15

  § 179 odst. 4 písm. d) školského zákona v platném znění 
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při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů, při řešení závažných vztahových 

problémů, při poskytování průběžné péče o žáky s neprospěchem apod. 

Jedním z dalších kroků, který zřizovatel školy v souladu se školským zákonem může uskutečnit       

a který může výrazným způsobem ovlivnit činnost školy, je povolení výjimky z nejnižšího, 

případně nejvyššího počtu žáků ve třídě (skupině, oddělení) školy, stanoveného prováděcím 

právním předpisem ministerstva, v případě základních škol vyhláškou o základním 

vzdělávání.
16

 Při povolení výjimky z nejnižšího stanoveného počtu žáků se zřizovatel školy 

(obec) zavazuje uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou 

krajským normativem příslušného kraje. Pokud povoluje zřizovatel školy výjimku z nejvyššího 

počtu žáků, měl by brát zřetel především na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zvýšeného 

počtu žáků a zároveň také na to, aby povolovaný počet žáků nebyl na újmu kvality vzdělávací 

činnosti školy.  

U škol zřizovaných jako příspěvkové organizace může zřizovatel výrazným způsobem ovlivnit 

hospodaření školy. Především tím, že v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, stanoví škole závazně odvod z hospodářského výsledku školy do rozpočtu 

zřizovatele. Omezí tak prostředky, které může škola využít ke svému dalšímu rozvoji, ke 

zkvalitnění podmínek ke své činnosti. Může však také postupovat opačným způsobem a 

stanovit, že odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku budou škole ponechány 

k tvorbě investičního fondu.
17

  

K zabezpečení finančních prostředků na vzdělávání, může obec, podle ustanovení školského 

zákona,
18

 přispívat školám a školským zařízením, které zřizuje, na další neinvestiční výdaje 

jinak hrazené ze státního rozpočtu. Na rozvoji kvality vzdělávání se může obec podílet i tím, že 

může uzavírat smlouvy o partnerství s organizacemi, které vykonávají činnost školy, v rámci 

projektu financovaného z prostředků Evropské unie na podporu kvality, rozvoje nebo 

dostupnosti vzdělávání a školských služeb. 

Ačkoli je hodnocení škol a školských zařízení podle školského zákona převážně v pravomoci 

České školní inspekce, může je podle tohoto zákona provádět i zřizovatel. Svá kritéria 

hodnocení však musí předem zveřejnit.
19

 V evaluaci škol mohou zřizovatelům škol pomoci 

obecná doporučení, která jsou obsahem textu „Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol.“ 

Tento dokument vznikl pod záštitou Národního ústavu odborného vzdělávání v rámci projektu 

                                                           
16

  vyhláška č. 48/2005 Sb., v platném znění  
17

 § 28 odst. 6 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
18

 § 180 odst. 2 školského zákona v platném znění 
19

 § 12 odst. 5 školského zákona v platném znění  
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„Cesta ke kvalitě“ a byl zpracován pracovní skupinou, tvořenou ze zástupců české školní 

inspekce, zřizovatelů škol (krajů a obcí) a zástupců školských asociací. Text dokumentu 

představuje obecný návod a předkládá návrh možných kritérií k hodnocení škol. Hodnocení 

škol zřizovatelem je v něm presentováno jako prostředek k nalezení cesty jak školám pomoci 

ke zlepšení jejich práce a tím i zvýšení kvality vzdělávání.
20

   

Výraznou pravomoc, kterou školský zákon obcím jako zřizovatelům škol poskytl a kterou 

mohou obce ovlivnit práci ředitele školy a tím i samotnou činnost školy, je možnost rozhodnout 

o potvrzení ředitele školy ve funkci na další šestileté období, aniž by musel zřizovatel vyhlásit 

konkurzní řízení. Může tak však učinit jen tehdy, pokud od České školní inspekce nebo školské 

rady neobdrží, nejpozději tři měsíce před koncem funkčního období ředitele školy návrh na 

vyhlášení konkurzního řízení.  I v průběhu trvání pracovního poměru ředitele školy na dobu 

určitou, je v kompetenci zřizovatele školy rozhodnout, zda ředitele školy odvolá, či neodvolá 

v situaci, kdy kontrolní činností zřizovatele nebo České školní inspekce bylo zjištěno závažné 

porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z činností, úkolů a pravomocí 

ředitele školy. Stejnou možnost má zřizovatel školy i v případě, kdy v průběhu trvání 

pracovního poměru ředitele školy na dobu určitou, navrhuje jeho odvolání školská rada nebo 

Česká školní inspekce.
21

  

Zatímco u jmenování a odvolání ředitele školy je školský zákon více než konkrétní, informaci o 

tom, kdo stanoví plat řediteli školy, zřizované obcí, v něm nenajdete. V tomto případě se obec – 

zřizovatel školy – opírá o ustanovení § 122 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve 

znění pozdějších předpisů.  

 

 

 

 

 

                                                           
20

   Národní ústav odborného vzdělávání: „Doporučení pro zřizovatele k hodnocení škol“ 
21

  § 166 školského zákona v platném znění 
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1. 2  Řídící pracovník - ředitel  

Obecně je řídícím pracovníkem ten, kdo stojí v čele organizace, týmu, kolektivu a dosahuje cílů 

pomocí jiných lidí. Plní buď roli lídra (stanovuje vizi a strategii organizace) nebo manažera 

(uvádí vizi a strategii do praxe). K výkonu práce řídícího pracovníka potřebuje určité 

kompetence, které lze definovat jako schopnost, způsobilost, pravomoc či moc. Kompetence 

mohou představovat soubor rozhodovacích pravomocí a z nich vyplývající odpovědnost za 

důsledky (v manažerské literatuře označované jako kompetence od jiného), ale také praktické 

znalosti, dovednosti a postoje, jinak řečeno – pracovní způsobilost k výkonu řídící práce (také 

jako kompetence od sebe).  V knize „Kompetence řídících pracovníků ve školství“ uvádí autoři, 

že kompetentní řídící pracovník je ten, kdo: 

 „má možnost v daném prostředí takové chování použít (tj. kompetence od jiného – může), 

  je vybaven vlastnostmi, schopnostmi, vědomostmi, dovednostmi a zkušenostmi, které 

k takovému chování nezbytně potřebuje (tj. kompetence od sebe – umí) 

 je motivovaný takové chování použít (tj. vnitřní motivace – chce)“ (Lhotková, Trojan, 

Kitzberger, 2012, s. 24).  

1. 2. 1  Kdo může být ředitelem školy 

Podle ustanovení školského zákona může být jmenován na pracovní pozici ředitele školy pouze 

ten, kdo splňuje předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy stanovené zákonem                       

o pedagogických pracovnících. Což znamená: „fyzická osoba, která je způsobilá k právním 

úkonům, má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost dané školy, nebyla nikdy 

pravomocně odsouzena, je zdravotně způsobilá a prokázala znalost českého jazyka“ a na pozici 

ředitele základní školy má 4 roky praxe v oboru.
22

   

Na rozdíl od jiných oborů může ve školství nastoupit do řídící funkce pracovník bez znalostí 

v oboru školský management či management vzdělávání (Trojan, 2012). 

Hovoříme-li o kompetencích ředitele školy, ve většině případů máme na mysli jeho 

rozhodovací pravomoci stanovené právními předpisy. V poslední době jsou však předmětem 

odborných diskusí, článků a publikací kompetence ředitelů škol ve smyslu jejich schopností, 

dovedností a osobních kvalit. Zatímco ostatní resorty přesně vymezují kompetence svých 

manažerů, školství v této oblasti zaostává. Prvním vodítkem v této oblasti se stala práce autorů 

Mgr. Ireny Lhotkové, Ph.D., PhDr. Václava Trojana, Ph.D., a RNDr. Jindřicha Kitzbergera 

„Kompetence řídících pracovníků ve školství“.  

                                                           
22

 § 5 zákona č. 563/2004 Sb., v platném znění 
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1. 2. 2  Role a kompetence ředitele základní školy 

Ve srovnání s pozicemi řídících pracovníků v jiných resortech, je ředitel školy zřizované obcí 

specifickou řídící funkcí. V organizaci, kterou řídí, plní kromě role manažera a lídra také roli 

vykonavatele, což znamená, že se přímo podílí na dosahování stanovených cílů. Základním 

právním předpisem, který v těchto rolích stanovuje řediteli školy i jeho kompetence 

(rozhodovací pravomoci) je školský zákon. 

V roli lídra (vůdce) je ředitel školy autorem vize a strategie organizace, stanovuje směr, kterým 

organizace bude postupovat. V této roli jsou mu školským zákonem vymezeny tyto 

kompetence: 

 rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských 

služeb, pokud zákon nestanoví jinak, 

 odpovídá za to, že vzdělávání a školské služby jsou poskytovány v souladu se školským 

zákonem a v souladu se vzdělávacími programy uvedenými ve školském zákoně, 

 odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb.
23

 

V roli manažera ředitel školy koná vše pro úspěšnou realizaci strategie organizace, pro její 

transformaci do každodenní praxe.  V této roli má zákonem vymezeny tyto kompetence: 

 stanovuje organizaci a podmínky provozu školy, školského zařízení, 

 odpovídá za použití finančních prostředků ze státního rozpočtu v souladu s účelem, na 

který byly přiděleny, 

 předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy.
24

 

V roli vykonavatele se ředitel školy přímo podílí na dosahování cílů a strategie školy. Právní 

předpisy ukládají ředitelům všech druhů škol vyučovací povinnost, jejíž rozsah je stanoven 

podle druhu a velikosti řízené školy.
25

  

Trojan (2010) vyhodnocuje kompetence a role ředitelů škol následovně: „z role lídra vyplývají 

kompetence schopnosti přinášet a formulovat myšlenky, schopnost analýzy a vyhodnocování 

informací, rozeznávat a získávat lidské osobnosti, naslouchat, přesvědčovat a motivovat ostatní. 

Manažer musí být vybaven kompetencemi vyhodnocování myšlenek, rozhodování, schopností 

principiálního vyjednávání, akceptací myšlenek, schopností dekompozice strategických cílů, 

řízením lidských zdrojů, orientací na definici úloh, habilitaci a integraci lidí, vyhodnocování 

zpětné vazby…….. Kompetence v sobě zahrnuje mnohem více než dovednosti či schopnosti. 
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 § 164 školského zákona v platném znění 
24

 §§ 164 a 165 školského zákona v platném znění 
25

 nařízení vlády č. 75/2005 Sb., v platném znění 
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Patří sem i vědomosti, znalosti, postoje, zkušenosti, životní kontext a v neposlední řadě 

schopnost a chuť v konkrétní situaci svoje dovednosti použít. Ředitel musí umět (oblast 

znalostí, dovedností), musí moci něco udělat (formální autorita), však výsledek bude ovlivněn 

tím, bude-li chtít obě předchozí složky kompetence správně využít“.
26

 

Široký a ucelený pohled na kompetence ředitele školy lze najít v již zmíněné knize 

„Kompetence řídících pracovníků ve školství“. Podle charakteru činností, které ředitel školy 

vykonává, nám autoři knihy přibližují kompetence ředitele školy jako statutárního zástupce 

organizace, zástupce zaměstnavatele, tedy v pracovně právních vztazích a kompetence ředitele 

školy jako vzdělávací instituce. Rozdělují kompetence ředitele i ve smyslu členění práva na 

objektivní a subjektivní, na kompetence stanovené právními předpisy jako povinnosti ředitele a 

kompetence poskytnuté řediteli právními předpisy jako možnosti. Zamýšlí se nad mírou 

odpovědnosti, kterou ředitelé škol mají, kdy je pravomoc ředitele školy absolutní a kdy není, a 

také nad tím, do jaké míry mohou ředitelé škol delegovat své kompetence vyplývající 

z právních předpisů na jiné zaměstnance školy. Kompetenční model ředitele školy, který autoři 

v publikaci předkládají, představuje ucelený pohled na oblasti, ve kterých se ředitelé škol musí 

umět orientovat. Pro současné ředitele škol bude podkladem k hodnocení vlastních odborných 

znalostí a osobních schopností, novým uchazečům o práci ředitele školy představuje náročnost 

této funkce a zřizovatelé škol mohou využít kompetenční model ředitele školy jako návod k 

sestavení kritérií pro výběr uchazečů do funkce ředitelů v konkurzních řízeních. Hodnotící 

formulář, který publikace obsahuje, může být pro zřizovatele podkladem ke zpracování kritérií 

pro pravidelné hodnocení ředitelů škol.  

Pro úspěšnou školu je role ředitele klíčová. Kvalita vedení školy se zobrazuje v každodenním 

chodu školy a zároveň s tím i v kvalitě samotné výuky. Efektivnějšího a kvalitnějšího vedení 

školy však není možné dosáhnout bez rozložení zodpovědnosti a úkolů. Ředitel školy nemusí 

znát a umět všechno. Musí ale umět využít schopností, dovedností a možností svých kolegů a 

přenést na ně část své práce.  

 

 

                                                           
26 TROJAN, V.: Hýčkáme si ředitele škol? Řízení škol, Praha 2010, č. 7, str. 4-5 
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1. 3  Problematika spolupráce zřizovatele, zastoupeného pracovníky odboru/oddělení 

školství úřadu obce a ředitele základní školy 

1. 3. 1  Obecně o spolupráci 

Plamínek (2009) ve své knize o týmové spolupráci poukazuje na že každý z nás je ji schopen,    

i když v různé míře. Významný vliv připisuje podmínkám, které jsou pro spolupráci vytvořeny, 

společnému zájmu účastníků a výsledkům, které spolupráce přináší. Důležitým faktorem 

spolupráce jsou podle něj účastníci spolupráce. Ve své knize uvádí: „Jakmile určité prostředí 

přestane stavět spolupráci do cesty překážky a začne ji umožňovat, nemusí být úzkým místem 

spolupráce povaha prostředí, ale sami lidé a jejich vztahy, znalosti, dovednosti, názory, motivy 

a návyky. Potom má význam rozvíjet dovednosti v komunikaci lidí v řešení problémů a 

rozhodování. Pokud je spolupráce korektní, zvyšuje důvěru mezi partnery a tím zároveň snižuje 

neproduktivní náklady na kontrolu (vyplýtvaná energie, promarněný čas….).“   

K základním kamenům dobré spolupráce patří komunikace, korektnost a z ní vyplývající 

důvěra mezi partnery. Úspěšná komunikace přitom není samozřejmostí. Nejde jen o to 

odhadnout partnera, udělat dobrý dojem, či volit vhodná slova. Úspěšná komunikace 

předpokládá, že jsme schopni přijímat zodpovědnost, schopni plánovat, stanovovat cíle, 

organizovat, umíme vyjednávat, umíme se ptát, naslouchat a jsme ochotni se učit.  

Cílem úspěšné komunikace je snaha dospět ke shodě názorů. „Zajištění dobré situace k 

úspěšnému jednání vyžaduje kooperační schopnosti. Účastníci spolupráce by měli být vybaveni 

schopností odpoutat se od svého sobectví, své sebestřednosti, vidět a chápat situaci 

z komplexního hlediska, mít schopnost důvěřovat druhému a zároveň být důvěryhodní. Měli by 

mít také odvahu riskovat ztrátu v naději na pozitivní výsledek společné činnosti. Být schopni 

odolat pokušení odstoupit od spolupráce za určitou úplatu“ (Křivohlavý, 1995).  

Základem úspěšné spolupráce je dobrá motivace účastníků. Klíčem k úspěchu spolupráce je 

vytvoření příznivé situace, která spolupráci umožní.  

 Situace, která přináší alespoň jedno řešení, které je výhodné pro oba (všechny) 

účastníky.  

 Příznivé podmínky a okolnosti pro vytvoření spolupráce (např. účastníci se znají, mají 

dobré zkušenosti z předcházejících jednání, existuje mezi nimi komunikační kanál, 

jedná se o dlouhodobější spolupráci). 
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„Velkou roli při vytváření podmínek pro spolupráci hraje i způsob, jakým jsou lidé hodnoceni a 

odměňováni. Systému hodnocení by měli rozumět a měl by být ke všem spravedlivý, odměna 

dosažitelná a dostatečně atraktivní“ (Plamínek, 2009).  

1. 3. 2  Účastníci spolupráce  

Zřizovatel školy, ať již v pozici starosty, či člena rady obce/města, tedy politik, zastoupený 

pracovníky oddělení/odboru školství, tedy úředníky a ředitel školy jsou hlavními účastníky 

předpokládané spolupráce v regionálním školství.  Co je spojuje a jaké jsou rozdíly mezi jejich 

kompetencemi a odborností?  Jaké jsou jejich vize, cíle a představy o dalších účastnících 

případné spolupráce v oblasti regionálního školství?  

„V oblasti odbornosti a kompetentnosti je zřizovatel - politik tím, kdo má nejvyšší pravomoci, 

ale nejnižší zájem o problematiku školství. Ve většině případů si nepřipouští zodpovědnost              

a povinnosti vyplývající z této funkce. Na rozdíl od něj zástupce zřizovatele - úředník nemá 

žádné pravomoci, ale velkou odpovědnost za jednání zřizovatele - politika, v pozici vedoucího 

odboru školství má většinou vysokoškolské vzdělání a enormní zájem o problematiku školství, 

neboť stav školství v regionu je jeho vizitkou. Ředitel školy má nejvyšší požadované vzdělání 

v tomto oboru, vysoký zájem o problematiku školství, ale nízké pravomoci při společném 

řízení školství v regionu“ (Kuchař, 2012).   

Hlavním cílem a vizí zřizovatele - politika je získat moc, tedy uspět ve volbách za pomoci 

voličů. Mínění voličů je pro zřizovatele - politiky důležitým měřítkem.  Není tajemstvím, že 

velkou roli při hájení zájmů voličů mají u zřizovatelů - politiků i osobní kontakty a vztahy, 

které mezi občany a politiky (zvolenými zástupci obcí) mohou být a které jsou viditelné 

především u zřizovatelů škol v malých obcích. Tuto skutečnost potvrzují i výsledky ze 

sociologického výzkumu zaměřeného na analýzu struktury postojů a očekávání veřejnosti 

k oblasti školství, výchovy a vzdělávání (pro MŠMT ČR zpracovala v roce 2009 firma 

Stemmark).
27

  

Kuchař (2012) ve snaze přiblížit pozice a záměry aktérů v regionálním školství dále uvádí: 

„Cílem úředníka je postupovat v realizaci školské politiky podle volebního programu a 

nenarušit přitom její funkčnost a kvalitu, vytvořit kvalitní nabídku vzdělávání a školských 

služeb v regionu a zároveň s tím i pozitivní klima pro práci ředitelů škol, které obec/město 

zřizuje“.  

                                                           
27

  STEM/MARK, Sociologický výzkum pro MŠMT, akce SPRÁVA, kvalitativní a kvantitativní šetření, cílová 

skupina: aktéři řízení regionálního školství (ředitelé ZŠ a SŠ, zástupci zřizovatelů, zástupci MŠMT a Cermat, 

3/2009, 266 respondentů 
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Vzhledem k tomu, že zástupce zřizovatele – úředník je zaměstnancem úřadu obce/města, může 

být překážkou pro vytvoření úspěšné spolupráce mezi ním a ředitelem školy požadavek tzv. 

„loajality úředníka“. V jaké formě a jak úspěšná bude spolupráce s řediteli zřizovaných škol, 

záleží na dovednostech, schopnostech, návycích a motivech zástupce zřizovatele - úředníka. 

Vizí a hlavním cílem ředitele školy je vytvořit školu s výbornou kvalitou vzdělávání, s 

ideálními podmínkami pro vzdělávání žáků, s dobrými vztahy mezi pracovníky školy. Vytvořit 

takové vztahy se zřizovatelem - politikem a jeho zástupcem - úředníkem, které by mu zajistily 

dobré podmínky pro vlastní práci. K jeho cílům patří také být ohodnocen a vizí - být hodnocen 

výborně.   

Zaměříme-li se na tvorbu komunikačních kanálů, politik komunikuje především s voliči             

a dalšími politiky – volenými zástupci obce, s vedoucími pracovníky úřadu obce, s médii           

a  výjimečně s  ostatními  subjekty.  Hlavní  komunikace  úředníka  probíhá s řediteli škol         

a zákonnými zástupci dětí a žáků. Úředník minimálně komunikuje s médii a politiky, 

s výjimkou úředníka v pozici vedoucího odboru školství. Komunikace ředitele školy je 

především zaměřena na zákonné zástupce dětí a žáků školy, na zaměstnance školy, na 

komunikaci s úředníkem a v minimální míře komunikuje ředitel školy přímo s politiky. 

Výjimkou jsou situace, kdy se škole (ať již samotné nebo ve spolupráci se zástupci zřizovatele 

– úředníky) podařilo něco výjimečného zrealizovat (výstavba nového pavilonu, úspěšné 

zvládnutí rekonstrukce interiéru, získání mimořádného ocenění za práci…), kterým se může 

zřizovatel - politik zviditelnit.  

Rozdíly v představách o rolích jednotlivých aktérů regionální školské politiky představuje 

Kuchař (2012) takto: „Politik očekává, že jeho cíle a vize budou v euforii přijaty, neboť je to to 

nejlepší….. Ředitel školy očekává, že konečně politik přijme osobní zodpovědnost za svoji 

kompetenci a bude projevovat zájem o problémy a následná řešení ve školské politice. Přivítal 

by i jeho částečnou fundovanost v oboru. Očekává kompetentního úředníka, který mu bude 

vytvářet podmínky pro klidnou práci. Úředník očekává od politika minimální aktivní zájem        

o svěřené školství a od ředitele školy vytvoření špičkového vzdělávacího zařízení za minimální 

finanční náklady.“  

1. 3. 3  Autonomie škol  

Autonomie škol je „funkční nezávislost škol, právo na samostatné rozhodování  o vnitřních 

záležitostech školy, především o organizaci a chodu školy, o hospodaření s přidělenými 

finančními prostředky, o výběru pracovníků školy, o přijímání žáků a jejich hodnocení,            
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o vzdělávacím programu školy. Míra autonomie školy závisí na charakteru školské politiky 

státu“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s.)   

Autonomie, kterou v naší republice disponují ředitelé při řízení jim svěřených škol, patří k těm 

nejrozsáhlejším v Evropské unii.  Zpočátku byla autonomie škol presentována jako základní 

princip řízení školské politiky, jako nutnost k zajištění svobody výuky a podpory demokracie 

ve školách na místní úrovni. V současnosti se stává nástrojem k dosažení především 

vzdělávacích cílů: poskytnout větší míru volnosti školám a učitelům, aby se zlepšila kvalita 

vzdělávání.
28

   

Obec jako zřizovatel základní a mateřské školy nemá možnost zasahovat do řízení škol v jejich 

hlavní činnosti, kterou je vzdělávání a do správních činností souvisejících s touto činností. 

Většina zřizovatelů respektuje rozsah pravomocí, které jsou svěřeny ředitelům jimi řízených 

škol.  Školský zákon, který stanovuje působnost orgánů vykonávajících státní správu a 

samosprávu ve vzdělávání, v § 177 uvádí že při zajišťování vzdělávání a školských služeb, 

zejména při zřizování a zrušování škol a školských zařízení, dbá obec a kraj zejména o soulad 

rozvoje vzdělávání a školských služeb se zájmy občanů obce a kraje, s potřebami trhu práce, 

s demografickým vývojem a rozvojem svého území.  Jak již bylo uvedeno, má zájem občana 

velký vliv na zřizovatele a proto jedním z dalších stavebních kamenů budování úspěšné 

spolupráce mezi zřizovatelem, především pracovníky odboru/oddělení školství úřadu 

obce/města a ředitelem školy, je informovanost. Včasná informovanost o připravovaných 

změnách, například v organizaci školy, které mohou vyvolat známky nespokojenosti                  

u rodičovské veřejnosti, může řediteli školy zajistit pevnější pozici při jednání se stěžovateli.  

Podle výsledků kvalitativního i kvantitativního šetření firmy Stemmark (Sociologický výzkum 

pro MŠMT, 2007), které se kromě jiného soustředily i na komunikaci v regionálním školství, 

hodnotí respondenti z řad ředitelů škol a zřizovatelů škol svou informovanost jako výbornou či 

dobrou. Dle jejich vyjádření však vyžaduje značnou vlastní aktivitu. Spoustu informací proto 

čerpají z internetu. Dostupnost informací však ještě neznamená funkční systém komunikace a 

funkční systém komunikace ještě nepředstavuje úspěšnou komunikaci.  Abychom byli 

v komunikaci úspěšní, měli bychom myslet na to, co o komunikaci říká Lhotková (2012).  

„Myšlené ještě neznamená řečené, řečené ještě neznamená slyšené. Slyšet ještě neznamená 

rozumět, rozumět ještě neznamená souhlasit. Souhlasit ještě neznamená dodržet, dodržet ještě 

neznamená provést. Provést ještě neznamená změnit“. 

                                                           
28

  EURYDICE: „Autonomie škol v Evropě. Politická a realizační opatření“ 
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O nutnosti sdílnosti škol hovoří i Pol (2007, str. 103): „Má-li být škola pevně zakotvená ve 

svém okolním prostředí a současně vyvíjet relativně autonomně kvalitní pedagogickou činnost, 

musí být schopná opírat se o pro ni relevantní data, stejně jako musí být schopná data o své 

práci vhodně poskytovat subjektům zainteresovaným na její práci. Musí být školou 

transparentní a sdílnou, a přece schopnou udržet si určitou míru soukromí saturující 

elementární potřebu bezpečí.“   

Požadavek na tzv. skládání účtů pomáhá škole udržet kontakt s vnějším prostředím, zamezuje 

izolaci školy od života v regionu a přináší vnější impulzy do škol. Školy jsou závislé na 

vnějším prostředí a zodpovědné jak vůči žákům, tak vůči těm, kteří ji v určitém smyslu „práci“ 

zadali. Moderní škola je v dnešní době presentována jako škola otevřená vnějšímu prostředí.  

Školy se snaží reagovat na různé podněty a tlaky, na zájmy řady skupin i jednotlivců a zároveň 

s tím být iniciativní a zajímavé.  Tzv. komunitní školy, které se snaží poskytovat vzdělávací 

podněty žákům, rodičům i dalším zájemcům, se stávají významným činitelem života obce.  

„Silný a produktivní vztah mezi školou a jejím zřizovatelem zajistí škole podporu rozvoje nejen 

školního vzdělávání, ale souběžně s tím i vzdělávání jiných skupin obyvatel, nutnost 

koordinovat změnu, podporovat školu jak při transformaci uvnitř školy, tak v jejích vnějších 

vztazích, stejně jako odpovědnost zřizovatele, který má výrazný vliv na koncepci regionální 

vzdělávací politiky. Zásadním se přitom stává požadavek, aby škola jednala se zřizovatelem a 

jeho zástupci jako se svými skutečnými partnery“ (Pol, 2007, str. 115).  

1. 3. 4  Hodnocení školy zřizovatelem  

Dáme-li do souvislostí jednotlivá ustanovení školského zákona ve vztahu ke zřizovateli školy a 

ve vztahu k řediteli školy a je-li cílem obou aktérů v regionálním školství zajištění kvalitního 

vzdělávání občanů v místě, můžeme hovořit o vytvoření společného zájmu, kroku vedoucího ke 

vzájemné spolupráci. Otázkou je, jak vnímá kvalitu vzdělávání ředitel školy a jak ji vnímá 

zřizovatel školy. Obecně definuje kvalitu školy K. Rýdl (2002) jako „vlastnost určité jednotky 

nebo schopnosti naplnit zjištěné a předpokládané požadavky zákazníka a odběratele. Její 

zajištění vyžaduje stálý výzkum, evaluační audity, sebereflexní přístupy.“ 

 Cílem hodnocení školy zřizovatelem je především zvýšení kvality a pestrosti vzdělávací 

nabídky, stanovení vhodné strategie pro další rozvoj škol, pojmenování skutečných problémů a 

nalezení opatření, která pomohou škole plnit její cíle a poslání.    

Vlastnosti a kritéria, která by měla splňovat dobrá škola, hodnotili zástupci regionálního 

školství (ředitelé škol, zástupci zřizovatelů) v rámci kvalitativního a kvantitativního šetření                  
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v  sociologickém výzkumu firmy Stemmark.
 29

 Podle významu, který jednotlivým možným 

kritériím v hodnocení škol účastníci výzkumu přiřadili, vytvořili stupnici hodnot, které 

charakterizují dobrou školu.  

 Kvalitní, kvalifikovaní a dobře motivovaní učitelé. 

 Dobré mezilidské vztahy uvnitř školy, příznivá atmosféra, partnerský přístup. 

 Efektivní využití prostředků v činnosti školy. 

 Kvalitní komunikace s okolím, tj. s veřejností, zřizovatelem, zapojení školy do života 

obce. 

 Dobré plánování a nastavení řídících mechanizmů. 

 Orientace na potřeby žáků a jejich rodičů (zjišťování potřeb, individuální konzultace 

s dětmi a rodiči, individuální poskytování zpětné vazby). 

 Snaha o vyrovnání handicapu žáků (např. žáků s nepříznivým rodinným zázemím). 

 Diferencovaný přístup k žákům (rozdílnost úkolů, aktivity pro nadané a slabší žáky). 

 Důraz na rozvíjení klíčových kompetencí žáků. 

 Důraz na pořádek a dodržování pravidel. 

 Důraz na osvojení vědomostí předepsaných ve školních dokumentech (vzdělávací 

program, standardy). 

 Moderní, funkční vybavení školy. 

Za nevhodné kritérium při posuzování kvality školy považovali účastníci šetření hospodářský 

výsledek školy, množství podaných projektů a žádostí školy o dotace, množství a charakter 

podaných stížností na školu, prospěch a známky žáků, výsledky žáků školy v soutěžích                

a olympiádách, podíly žáků přijatých na vyšší stupeň vzdělávání. 

Školský zákon ustanovením § 12 umožňuje zřizovateli stanovit obsah a rozsah hodnocení 

činnosti školy. Vyžadovat však může pouze údaje odpovídající účelu a předmětu hodnocení. 

Je-li účelem hodnocení zvyšování kvality poskytování vzdělávání, měl by zřizovatel vyžadovat 

pouze údaje, jejichž znalost je z hlediska zřizovatelských práv a povinností využitelná ve 

vztahu k řečenému účelu (nelze např. požadovat hodnocení jednotlivých žáků).  

Hlavními zásadami hodnocení škol ze strany zřizovatele je:  

-  provádět hodnocení způsobem, který hodnoceného zbytečně nezatěžuje,  

                                                           
29

  STEM/MARK, Sociologický výzkum pro MŠMT, akce SPRÁVA, kvalitativní a kvantitativní šetření, cílová 

skupina: aktéři řízení regionálního školství (ředitelé ZŠ a SŠ, zástupci zřizovatelů, zástupci MŠMT a Cermat, 

3/2009, 266 respondentů 
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-  provádět hodnocení ve spolupráci s hodnoceným,  

-  dodržovat pravidla ochrany osobních údajů,  

-   kritéria hodnocení škol a školských zařízení předem zveřejnit.  

Neméně důležité je i zachování obecného postupu při realizaci hodnocení, který se skládá ze 

čtyř kroků: 

1. Stanovení cíle, oblasti, kritérií a indikátorů před započetím evaluačního procesu, volba 

vhodných metod, sběr dat a informací. 

2. Vyhodnocování – přisuzování hodnoty, interpretace. 

3. Hodnotící zpráva, včetně doporučení pro budoucí vývoj. 

4. Přijímání opatření, inovací, změn, včetně reflexe předchozího postupu. 

 

K otázce hodnocení Plamínek (2009, str. 96) uvádí: „Podstatou hodnocení je porovnávání. 

Srovnáváme mimo jiné očekávané výkony lidí s těmi, které skutečně podali. Abychom to mohli 

objektivně udělat, musí být zřejmé, co bylo očekáváno… Hodnocení často neplní svůj účel 

proto, že k němu dochází v nevhodných podmínkách. Což znamená, že probíhá pouhá „hra na 

hodnocení“. Snažíme se hodnotit, přestože chybí jasné cíle, zřejmá pravidla chování, funkční 

procesy nebo monitoring dosahovaných výsledků“. 
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2.   VÝZKUMNÁ ČÁST 

2. 1  Cíl výzkumu 

Závěrečná bakalářská práce je zaměřena na problematiku spolupráce zřizovatele, obce 

s rozšířenou působností, zastoupené pracovníky odboru/oddělení školství úřadu obce/města a 

ředitelů základních škol. V regionálním školství je spolupráce obou partnerů nezbytná, její 

forma a úroveň však není daná a závisí na mnoha faktorech. Jedním z faktorů mohou být 

podmínky, které mají zástupci zřizovatele, pracovníci odboru/oddělení školství úřadu obce ke 

spolupráci s řediteli škol vytvořeny. Cílem výzkumné části práce je: 

 analyzovat současný stav spolupráce zřizovatelů, obcí s rozšířenou působností 

zastoupených vedoucími pracovníky odborů/oddělení školství úřadů obcí a ředitelů 

základních škol, 

 analyzovat hlavní problémy ředitelů škol při zajišťování kvality vzdělávání, ve kterých je 

vazba na zřizovatele nutná, či potřebná, 

 porovnat výsledky spolupráce a jejich hlavní problémy mezi městem Hradec Králové a 

ostatními obcemi v rámci Královéhradeckého kraje. 

2. 2  Výzkumná východiska 

Ověřit, zda obce s rozšířenou působností mají nastaveny formy spolupráce s řediteli základních 

škol, zda jsou oboustranně přijatelné a zda směřují k posílení kvality vzdělávání. 

Ověřit, zda zřizovatelé škol (obce s rozšířenou působností) hodnotí kvalitu škol a pokud ano, 

zda byli ředitelé škol s kritérii hodnocení seznámeni a kritéria jsou pro ně přijatelná. 

2. 3  Metody sběru dat 

V rámci dotazníkového šetření byly osloveny tři skupiny respondentů: 

a) ředitelé základních škol zřizovaných statutárním městem Hradec Králové (obcí 

s rozšířenou působností), 

b) ředitelé základních škol zřizovaných obcemi s rozšířenou působností v rámci 

Královéhradeckého kraje, 

c) vedoucí odborů/oddělení školství úřadu obce s rozšířenou působností v rámci 

Královéhradeckého kraje, včetně vedoucího odboru školství úřadu města Hradce Králové. 

Telefonicky byli osloveni pracovníci odborů/oddělení školství úřadů obcí a bylo zjišťováno, do 

jaké míry se mohou věnovat školství v regionu. 
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 Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány k jednotlivým otázkám v grafech a jsou 

rozděleny do dvou skupin. První skupinu tvoří odpovědi ředitelek a ředitelů škol, které jsou 

rozděleny na:  

a) odpovědi ředitelů základních škol zřizovaných městem Hradec Králové, 

b) odpovědi ředitelů základních škol zřizovaných obcemi s rozšířenou působností v rámci 

Královéhradeckého kraje. 

Druhou skupinu tvoří odpovědi pracovníků odborů/oddělení školství, včetně vedoucí odboru 

školství úřadu města Hradec Králové. 

 

Na dotazníkové šetření navazovaly telefonické rozhovory s pracovníky odborů/oddělení 

školství úřadů obcí s rozšířenou působností v rámci Královéhradeckého kraje. Předmětem 

rozhovorů bylo zastoupení pracovníků a rozsah spolupráce s řediteli škol.  

 

2. 4  Výsledky dotazníkového šetření 

2. 4. 1  Odpovědi ředitelek a ředitelů škol 

Město Hradec Králové zřizuje 17 základních škol. Dotazníkového šetření se zúčastnili všichni 

ředitelé, návratnost dotazníků byla 100%. Z celkového počtu ředitelů je 11%  ředitelů mladších 

40 let, ve věku do 50 let je 65% ředitelů a 24% ředitelů je starších 55 let. Ženy, na pozici 

ředitelek škol, tvoří  35% z celkové počtu řídících pracovníků.   

V rámci Královéhradeckého kraje bylo osloveno 45 ředitelů základních škol, dotazníkového 

šetření se zúčastnilo pouze 18 z nich. Návratnost dotazníků je 40%. Z účastníků šetření je 16% 

ředitelů mladších 40 let, ve věku do 50 let 55% ředitelů a 29% ředitelů je starších 55 let. Šetření 

se zúčastnily 4 ženy (22%) ve funkci ředitelek škol. 

Otázka č. 1:  Jak dlouho působíte ve funkci ředitelky/ředitele školy? 

a) Ředitelé základních škol v Hradci Králové: 

 

V Hradci Králové převládá počet ředitelů, kteří jsou ve funkci do 6 let (47%), následuje počet 

ředitelů škol s praxí více než 10 let (29%) a ředitelé s více jak šestiletou praxí (24%) 
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b) Ředitelé základních škol v rámci Královéhradeckého kraje: 

 

Mezi účastníky šetření z Královéhradeckého kraje převládá počet ředitelů, kteří jsou ve funkci 

více než 6 let (39%), následně ředitelů s praxí více než 10 let (33%) a ředitelé s praxí do šesti 

let (28%). 

Z uvedených údajů vyplývá, že v Hradci Králové je větší zastoupení ředitelů s kratší praxí na 

pozici řídícího pracovníka.  

Otázka č. 2: Jaký způsob komunikace s pracovníky odboru/oddělení školství nejčastěji užíváte? 

a) Ředitelé škol v Hradci Králové: 

 

V Hradci Králové preferují ředitelé škol na prvním místě komunikaci elektronickou (88%) a 

telefonickou (82%), osobní (70%) a v nejmenší míře písemnou (12%). 

b) Ředitelé škol v rámci Královéhradeckého kraje: 

 

Ředitelé škol v Královéhradeckém kraji, kteří se zúčastnili šetření, preferují na prvním místě 

komunikaci elektronickou (100%), déle osobní (83%), telefonickou (67%) a v nejmenší míře 

písemnou (11%). 

Všechny zúčastněné obce s rozšířenou působností preferují elektronickou komunikaci 

s řediteli škol a nejméně využívají písemnou. Ředitelé škol v Hradci Králové více využívají 

telefonického kontaktu se svým zřizovatelem, v ostatních zúčastněných obcích ve větší míře 

osobní kontakt.  
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Otázka č. 3: Poskytuje odbor/oddělení školství úřadu města v níže uvedených oblastech 

metodickou pomoc?  (počet odpovědí nebyl omezen) 

a) Ředitelé škol v Hradci Králové: 

 

Metodická pomoc je poskytována ve všech uvedených oblastech.  Nejvíce v oblasti 

hospodaření organizace (59%), v právních předpisech (41%), v organizaci a řízení školy 

(35%), v personalistice (24%), v účetnictví (23% ano, částečně 59%) a v oblasti doplňkové 

činnosti organizace (12% ano, 41% částečně). 

b) Ředitelé škol v rámci Královéhradeckého kraje: 

 

Ředitelům škol v Královéhradeckém kraji je metodická pomoc poskytována především 

v oblasti hospodaření organizace (56%), v právních předpisech (39% ano, 44% částečně), 

v účetnictví (17% ano, 61% částečně), v oblasti organizace a řízení školy ve větší míře pouze 

částečně (11% ano, 67% částečně), stejně jako v personalistice (11% ano, 44% částečně).  

Z výše uvedených údajů vyplývá, že metodická pomoc je poskytována školám ve všech 

oblastech, v Hradci Králové (ve srovnání se školami z jiných obcích) je, ve větší míře,  

zastoupena i metodická pomoc v personalistice a oblasti organizace a řízení školy.  

 



31 

 

Otázka č. 4: Sledují pracovníci odboru/oddělení školství výsledky vzdělávání žáků ZŠ? 

a) Ředitelé škol v Hradci Králové: 

 

Všech 17 ředitelů hradeckých základních škol odpovědělo kladně. 

b) Ředitelé škol v rámci Královéhradeckého kraje: 

  

Z celkového počtu účastníků v rámci Královéhradeckého kraje 17% ředitelů neví, zda jsou 

výsledky vzdělávání žáků jejich škol pracovníky OŠ sledovány.  

Otázka č. 5: Jaké podklady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků škol většinou pracovníci 

odboru/oddělení využívají? 

a) Ředitelé škol v Hradci Králové:  

 

V Hradci Králové, využívají pracovníci OŠ nejčastěji, jako podklady pro hodnocení výsledků 

vzdělávání žáků škol, inspekční zprávy (100%), výsledky testování žáků (100%), vlastní 

hodnocení ředitelů (100%) a výroční zprávy škol (94%). Vycházejí z obrazu školy na 

veřejnosti (65%), z rozborů výsledků zpracovaných řediteli škol (53%), ze zájmu uchazečů o 

školu (47%) a z výsledů škol v soutěžích (41%).  
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b) Ředitelé škol v rámci Královéhradeckého kraje: 

 

Pracovníci OŠ v rámci kraje k hodnocení vzdělávání na školách využívají především 

inspekční zprávy a výroční zprávy škol (100%), obraz školy na veřejnosti (56%), zájem 

uchazečů o školu (17% ano, 56% částečně), vlastní hodnocení práce řediteli škol (17% ano, 

44% částečně) a rozbory výsledků zpracované řediteli škol (11% ano, 28% částečně). Pouze 

částečně využívají výsledků škol v soutěžích (72%) a ve větší míře nevyužívají výsledků 

testování žáků škol (83%).  

Z údajů vyplývá, že v Hradci Králové využívají pracovníci OŠ při hodnocení výsledků práce 

škol širokou škálu možností, včetně testů a vlastního hodnocení ředitelů škol.nocení  

Otázka č. 6: Mohou pracovníci odboru/oddělení školství úřadu města hodnotit kvalitu školy 

v níže uvedených kritériích? 

a) Ředitelé škol v Hradci Králové: 
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Kritéria, kterým vyjádřili ředitelé škol svůj souhlas, lze seřadit podle počtu hlasů takto:  

hodnocení kvality školy podle podmínek školy (materiálních, technických, hygienických) ke 

vzdělávání (100%), podle presentace školy a spolupráce s partnery (82%), podle zapojení 

školy do projektů, podle výsledků testování žáků (82%), podle kvality pracovního prostředí, 

efektivity využití finančních zdrojů, podle úspěšnosti školy v projektech a soutěžích (76%), 

podle kontrolního systému (71%), podle výsledků přijetí žáků na SŠ, podle organizační 

struktury a delegování pravomocí (35%), podle vzájemných vztahů škola-žák-rodič (29%), 

podle výchovného poradenství a prevence (24%), podle klimatu vyučovacího procesu (12%) a 

nejméně podle efektivnosti a kvality vyučovacích metod (5%).  Pouze částečně mohou, podle 

vyjádření hradeckých ředitelů škol, hodnotit  pracovníci OŠ kvalitu vzdělávání pedagogů 

(65%).  

b) Ředitelé škol v rámci Královéhradeckého kraje: 

 

Na základě souhlasu vyjádřeného řediteli škol lze kritéria seřadit tímto způsobem:  

pracovníci OŠ hodnotit především podmínky školy (materiální, technické a hygienické) ke 

vzdělávání (100%), efektivitu využití finančních zdrojů (100%), kvalitu pracovního prostředí, 

zapojení škol do projektů (78%), presentaci školy a spolupráci s partnery (72%), organizační 

strukturu a delegování pravomocí, vzájemné vztahy škola-žák-rodič (56%), výchovné 

poradenství a prevenci, kontrolní systém školy (44%), úspěšnost školy v soutěžích a 

projektech (33%), kvalitu vzdělávání pedagogů školy (11%). Pouze částečně mohou 

pracovníci OŠ hodnotit výsledky přijímání žáků na SŠ (83%), klima vyučovacího procesu 

(61%), efektivnost a kvalitu vyučovacích metod, výsledky testování žáků (44%).   
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Otázka č. 7: Níže uvedenými způsoby může zřizovatel ovlivnit kvalitu vzdělávání v ZŠ. 

Ohodnoťte důležitost/význam jednotlivých tvrzení.  

a) Ředitelé základních škol v Hradci Králové: 

Podle ředitelů hradecký základních škol může zřizovatel ovlivnit kvalitu vzdělávání na škole 

především zajištěním prostředků na obnovu vybavení školy (88%), využitím hospodářského 

výsledku školy k její činnosti (88%), zajištěním prostředků na rozvoj ICT (82%), dotačními 

programy na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže (71%), podporou projektů 

financovaných z EU, povolením doplňkové činnosti školy (65%), finanční podporou dalšího 

vzdělávání pedagogů (59%), zpřístupněním výsledků ze šetření kvality školy (35%).   

 

b) Ředitelé základních škol v rámci Královéhradeckého kraje: 

 



35 

 

U ředitelů škol v rámci kraje je nejdůležitější zajištění finančních prostředků na obnovu 

vybavení školy (89%), využití hospodářského výsledku k hlavní činnosti školy (83%), 

zajištění prostředků na rozvoj ICT (78%), povolení doplňkové činnosti organizace (78%). 

V nejmenší míře potom finanční podpora dalšího vzdělávání pedagogů školy (44%), podpora 

projektů financovaných z EU (39%), dotační programy zřizovatele na podporu volnočasových 

aktivit (33%) a nejmenší míře zpřístupnění výsledků ze šetření kvality a úrovně vzdělávání na 

školách (22%). 

Otázka č. 8: Má Váš zřizovatel (pracovníci OŠ) vytvořena kritéria pro hodnocení práce ředitelů 

škol? 

a) Ředitelé škol v Hradci Králové: 

všichni ředitelé odpověděli kladně. 

b) Ředitelé škol v rámci Královéhradeckého kraje: 

 

83% ředitelů škol, účastníků dotazníkového šetření, odpovědělo kladně. 

Otázka č. 9: Pokud ano, byli jste s kritérii hodnocení seznámeni? 

a) Ředitelé hradeckých základních škol:   potvrdili, že s kritérii byli seznámeni. 

b) Ředitelé základních škol v rámci Královéhradeckého kraje: potvrdili, že s kritérii byli 

seznámeni. 

Otázka č. 10: Podle novely školského zákona budou ředitelé škol jmenováni do funkce na dobu 

určitou. Cítíte se být touto změnou ve výkonu své funkce ohroženi? 

a) Ředitelé základních škol v Hradci Králové:   

 

53% hradeckých ředitelů škol se cítí ohroženo ve své funkci, 6% ředitelů ne a 41% z nich 

neumí odpovědět.  
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b) Ředitelé základních škol v rámci Královéhradeckého kraje:  

 

67% ředitelů škol v rámci kraje vyjádřilo svůj souhlas, 22% ředitelů se necítí ve výkonu 

funkce na dobu určitou ohroženo a 11% ředitelů neumí odpovědět. 

Otázka č. 11: Bude Vás jmenování do funkce na dobu určitou více motivovat ke zvýšení, 

popřípadě udržení výsledků vzdělávání žáků školy? 

a) Ředitelé základních škol v Hradci Králové: 53% ředitelů říká ne, 24% říká ano. 

 

b) Ředitelé základních škol v rámci Královéhradeckého kraje: 67% říká ne, 11% ano. 

 

Otázka č. 12: Co Vám nejvíce komplikuje spolupráci s pracovníky OŠ?  Vyberte a ohodnoťte 

význam jednotlivých tvrzení. 

a) Ředitelé základních škol zřizovaných městem Hradec Králové: 
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Podle vyjádření ředitelů hradeckých základních škol lze význam tvrzení seřadit takto: nejvíce 

komplikuje spolupráci chybějící prostředky k zajištění „velké údržby“ škol (71%), nedostatek 

financí na obnovu interiéru škol (59%), požadavky ředitelů na dofinancování neinvestičních 

výdajů jinak hrazených ze státního rozpočtu (35%), nedostatek finančních prostředků na 

zkvalitnění podmínek ke vzdělávání (29%). Nejméně trápí školy odvody z hospodářského 

výsledku školy do rozpočtu zřizovatele (12%), malá naplněnost tříd školy, optimalizace sítě 

škol v regionu a soutěživost mezi školami (6%). 

b) Ředitelé základních škol v rámci Královéhradeckého kraje: 

Ředitelům základních škol v rámci Královéhradeckého kraje nejvíce komplikuje spolupráci 

s pracovníky OŠ nedostatek prostředků na obnovu interiéru škol (78%), chybějící prostředky 

k zajištění „velké údržby“ škol (61%), nedostatek financí na zkvalitnění podmínek ke 

vzdělávání (56%), u poloviny z nich částečně požadavek ředitelů na dofinancování výkonů 

škol hrazených ze státního rozpočtu (39%), optimalizace sítě škol v regionu (17%), malá 

naplněnost tříd školy, uložené odvody z hospodářského výsledku školy do rozpočtu 

zřizovatele (11%) a v nejmenší míře soutěživost mezi školami (6%).  

 

Otázka č. 13: Jakou známkou hodnotíte úroveň Vaší spolupráce se pracovníky OŠ?  

a) Ředitelé hradeckých škol: 71% výborně, 29% chvalitebně. 
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b) Ředitelé základních škol v rámci Královéhradeckého kraje:  

 

Ředitelé škol, kteří se zúčastnili šetření, ohodnotili spolupráci s pracovníky OŠ takto: 67% 

výborně, 16,5% chvalitebně a 16,5% dobře. 

Otázka č. 14: V čem by Vám mohli pracovníci OŠ ve Vaší práci pomoci? 

a) Ředitelé hradeckých základních škol ve svých odpovědích uváděli: 

- snížením administrativní zátěže škol (soulad města a kraje) 

- získáním grantu z EU na obnovu škol 

- transparentnějším způsobem přidělování finančních prostředků 

- kvalitnější metodickou pomocí v oblasti školské legislativy (upozornění na změny) 

b) Ředitelé základních škol v rámci Královéhradeckého kraje: 

- větším zájmem o problematiku škol 

- rovným jednáním s „konkurenčními“ školami  
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2. 4. 2  Odpovědi pracovníků odboru/oddělení školství (OŠ) úřadů obcí s rozšířenou 

             působností  

Dotazníkem bylo osloveno celkem 15 odborů/oddělení školství úřadů obcí s rozšířenou 

působností v rámci Královéhradeckého kraje, včetně vedoucí odboru školství úřadu města 

Hradce Králové. Vyplněný dotazník vrátilo celkem 6 pracovníků, úspěšnost dotazníkového 

šetření je 40%. Odpovědi zaslaly 3 ženy a 3 muži v pozici vedoucích odborů školství úřadu 

města.  

Otázka č. 1: Jak dlouho působíte ve funkci vedoucího pracovníka odboru školství úřadu města, 

jehož náplní je státní správa a samospráva ve školství? 

 

Z vedoucích pracovníků odborů/oddělení školství úřadů obcí s rozšířenou působností pracuje 

v řídící funkci 67% více než 10 let. 

Otázka č. 2: Máte pedagogické vzdělání? 

 

Polovina z vedoucích pracovníků OŠ, kteří se účastnili dotazníkového šetření má pedagogické 

vzdělání, druhá nikoli. 

Otázka č. 3: Jaký způsob komunikace s řediteli škol užíváte nejčastěji? 

 

Nejčastěji užívají pracovníci OŠ v komunikaci s řediteli svých škol elektronickou komunikaci 

(100%), často osobní a telefonická (83%) a v nejmenší míře písemnou (33%). 
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Otázka č. 4: Poskytujete ředitelům škol metodickou pomoc v níže uvedených oblastech? 

 

Podle vyjádření pracovníků OŠ poskytují školám především metodickou pomoc v oblasti 

hospodaření organizace a v právních předpisech (83%), v problematice doplňkové činnosti 

organizace (67%), v organizaci a řízení školy, v účetnictví organizace (50%),                         

v personalistice (33%).  

Otázka č. 5: Sledujete výsledky vzdělávání žáků na Vašich základních školách? 

Většina vedoucích OŠ odpověděla, že sledují výsledky vzdělávání žáků (83%)  

 

Otázka č. 6: Jaké podklady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků většinou využíváte? 

 

Pracovníci OŠ využívají k hodnocení škol především inspekční zprávy a výroční zprávy škol  

(100%), informace o zájmu uchazečů o školu (67%), výsledky škol v soutěžích, obraz školy 

na veřejnosti (50%), vlastní hodnocení zpracované řediteli škol (33%), rozbory výsledků 

zpracované řediteli škol (17% ano, 50% částečně).  V minimální míře (17% ano) využívají 
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výsledky testování žáků (50% ne). K uvedeným podkladům pro hodnocení škol doplnili 

vedoucími OŠ informace o zapojení škol do grantů, nabídku volnočasových aktivit pro žáky a 

spolupráci s jinými subjekty. 

Otázka č. 7: Můžete v níže uvedených kritériích zhodnotit kvalitu školy? 

 

Podle kladných odpovědí pracovníků OŠ, lze seřadit význam kritérii k hodnocení kvality 

školy takto: podmínky ke vzdělávání a efektivita využití finančních zdrojů, (83%), kvalita 

pracovního prostředí a úspěšnost školy v soutěžích a projektech, (67%), organizační struktura 

a delegování pravomocí, výchovné poradenství a prevence (50% ano, 50% částečně), 

presentace školy a spolupráce s partnery, zapojení školy do projektů (50% ano, 33% 

částečně), kvalita vzdělávání pedagogů (50% ano, 17% částečně), kontrolní systém školy 

(33% ano, 33% částečně), výsledky podle přijetí žáků na SŠ (17%ano, 67% částečně), 

vzájemné vztahy škola-žák-rodič (17% ano, 67% částečně). V nejmenší míře lze hodnotit 

kvalitu školy podle klimatu vyučovacího procesu, podle efektivnosti a kvality vyučovacích 

metod a podle výsledků testování žáků (17% ano, 50% částečně).  

Otázka č. 8: Níže uvedenými způsoby může zřizovatel ovlivnit kvalitu vzdělávání v ZŠ. 

Ohodnoťte význam/důležitost jednotlivých tvrzení.  

Pracovníci OŠ ve svých vyjádřeních považují za nejlepší způsob, jak ovlivnit kvalitu 

vzdělávání v základních školách, zajištění finančních prostředků na obnovu vybavení škol, 

zajištění finančních prostředků na rozvoj ICT, stejně jako povolení doplňkové činnosti 

organizacím (67%), kvalitu vzdělávání na školách lze dle jejich názoru ovlivnit také podporou 
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projektů financovaných z prostředků EU (50% ano, 50% částečně), ponechání hospodářského 

výsledku školy škole (50% ano, 17% částečně), dotačními programy zřizovatele na podporu 

volnočasových aktivit (17% ano, 67% částečně). Pouze částečně mohou zřizovatelé ovlivnit 

kvalitu vzdělávání na školách zpřístupněním výsledků šetření kvality a úrovně vzdělávání 

(83%) a finanční podporou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (67%).  

 

Otázka č. 9:  Máte vytvořena pravidla pro hodnocení práce ředitelů škol? 

 

67% pracovníků OŠ odpovědělo kladně. 

Otázka č. 10:  Pokud ano, byli s nimi ředitelé škol seznámeni? 

 

Všichni pracovníci OŠ, kteří odpověděli, že mají vytvořena kritéria k hodnocení práce 

ředitelů škol, potvrdili, že ředitele škol s nimi seznámili. 

Otázka č. 11:  Cítí se ředitelé Vašich základních škol, podle Vašeho názoru, ohroženi ve své 

řídící funkci v souvislosti se změnou zákona a jmenováním do funkce na dobu určitou? 
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Z přijatých odpovědí 67% vedoucích OŠ souhlasí s tvrzení, že se ředitelé škol jmenováním do 

funkce na dobu určitou cítí ohroženi.  

Otázka č. 12:  Budou ředitelé škol, jmenováni do funkce na dobu určitou, více motivováni ke 

zkvalitnění své práce? 

 

Polovina zúčastněných vedoucích pracovníků OŠ odpověděla, že ředitelé škol budou ke své 

práci více motivováni, druhá polovina se domnívá, že nikoli. 

Otázka č. 13: Co Vám nejvíce komplikuje spolupráci s řediteli základních škol? Vyberte a 

ohodnoťte význam tvrzení. 

Za největší komplikaci v dobré spolupráci s řediteli škol považují pracovníci OŠ chybějící 

finanční prostředky k zajištění „velké údržby“ (100%), nedostatek prostředků na obnovu 

interiéru školy (33% ano, 50% částečně), nedostatek financí na zkvalitnění podmínek ke 

vzdělávání (17% ano, 67% částečně). Částečně jim komplikuje spolupráci s řediteli škol 

soutěživost mezi školami (83%), malá naplněnost tříd a zároveň s tím požadavky ředitelů 

na dofinancování činnosti školy jinak hrazených ze státního rozpočtu (50%).  Nejmenší 

překážkou ve spolupráci s řediteli škol je optimalizace sítě škol v regionu a odvody škol 

z jejich hospodářského výsledku do rozpočtu zřizovatele (83%). 
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Otázka č. 14: Jakou známkou hodnotíte úroveň Vaší spolupráce s řediteli škol? 

67% pracovníků OŠ hodnotí spolupráci s řediteli škol jako výbornou, 33% jako chvalitebnou. 

 

Otázka č. 15:  V čem můžete ředitelům škol ještě více pomoci? 

Do dotazníků uvedli pracovníci OŠ tyto okruhy pomoci: 

 vytvořením atmosféry důvěry, otevřeností,  

 včasnou informovaností aktivně pomoci při řešení problémů v jednání s rodiči. 

 

3. ANALYTICKÁ ČÁST 

3. 1  Vyhodnocení výsledků výzkumu 

Výzkumné šetření ve formě dotazníků pro ředitele základních škol a jejich zřizovatele, 

zastoupené pracovníky odborů/oddělení úřadů obcí s rozšířenou působností Královéhradeckého 

kraje, na téma „problematika spolupráce zřizovatele, obce s rozšířenou působností a ředitele 

základní školy“, bylo realizováno v době, kdy se hlavní aktéři regionálního školství zabývali 

novelou školského zákona, která rušila výkon práce ředitelů škol jmenovaných do funkce na 

dobu neurčitou a zaváděla do praxe jmenování ředitelů škol do řídící funkce na období šesti let. 

Z 92 oslovených ředitelů škol odpovědělo 35 ředitelů (38%) a z 15 oslovených vedoucích 

pracovníků odborů/oddělení škol odpovědělo na otázky celkem 6 pracovníků (40%). Z jejich 

odpovědí byly vyhodnoceny tyto závěry.  

V Královéhradeckém kraji vychází spolupráce zřizovatelů, zastoupených vedoucími 

odboru/oddělení školství úřadů obcí s rozšířenou působností, s řediteli základních škol, 

z potřeby zajistit dobré podmínky pro kvalitní vzdělávání na základních školách, které obce 

zřizují. Komunikační kanály, které jsou mezi nimi vytvořeny a které jsou pro všechny strany 

přijatelné, upřednostňují komunikaci elektronickou, osobní a telefonickou.  

Metodická pomoc, která je ředitelům základních škol poskytována ze strany pracovníků 

odborů/oddělení školství úřadů obcí, je zaměřena především na oblast hospodaření organizace a 

na právní předpisy. U hradeckých základních škol poskytuje odbor školství metodickou pomoc 
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také v personalistice a v oblasti organizace a řízení školy, u základních škol obcí s rozšířenou 

působností v rámci Královéhradeckého kraje v účetnictví organizace.  

V současné době nejvíce komplikuje spolupráci ředitelů základních škol a zástupců zřizovatelů 

nedostatek finančních prostředků. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že chybějící 

prostředky na zajištění „velké údržby“ škol se snaží zřizovatelé vyřešit v rámci projektů 

financovaných z prostředků EU. Na obnovu interiéru a vytvoření kvalitnějších podmínek k 

zajištění hlavní činnosti školy využívají školy finanční prostředky z hospodářského výsledku 

škol, který je jim k tomuto účelu zřizovatelem ponechán.  

Ředitelé základních škol zřizovaných obcemi v rámci kraje poukazují i na problém potřeby 

dofinancování „výkonu“ škol, jinak hrazeného ze státního rozpočtu, z finančních prostředků 

zřizovatele školy, který se ve většině případů odvíjí od nižší naplněnosti tříd na školách. Větší 

finanční zatížení zřizovatele školy není nejvhodnějším podnětem ke zlepšení spolupráce mezi 

zřizovatelem školy a jejím ředitelem.   

Kvalitu vzdělávání na základních školách se zřizovatelé snaží podpořit i zajištěním finančních 

prostředků na rozvoj ICT, vytvořením podmínek pro doplňkovou činnost školy a v případě 

hradeckých základních škol i dotačním programem zřizovatele na podporu volnočasových 

aktivit žáků škol. 

Většina zřizovatelů, zastoupených pracovníky odborů/oddělení školství úřadů obcí s rozšířenou 

působností, sleduje kvalitu vzdělávání žáků. K těmto účelům využívá především inspekční 

zprávy, výroční zprávy škol a hodnotící zprávy ředitelů škol. Na hradeckých základních 

školách je kvalita vzdělávání žáků posuzována i podle výsledků testování žáků organizované a 

zpracovávané firmou Scio. Kritéria, kterými zástupci zřizovatelů posuzují kvalitu škol a která 

jsou přijatelná pro ředitele základních škol, jsou: 

 hodnocení podmínek školy (materiálních, technických, hygienických) ke vzdělávání, 

 hodnocení efektivity využití finančních zdrojů, 

 hodnocení kvality pracovního prostředí školy, 

 hodnocení úspěšnosti školy v projektech a soutěžích, 

 hodnocení kvality výchovného poradenství a prevence kriminality na škole, 

 hodnocení presentace školy na veřejnosti, spolupráce školy s dalšími partnery,  

 hodnocení kvality vzdělávání pedagogických pracovníků, 

 hodnocení úrovně kontrolního systému školy, 

 hodnocení organizační strukturu školy a systému delegování pravomocí. 
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Ředitelé základních škol a vedoucí odboru/oddělení školství úřadů obcí s rozšířenou 

působností, hodnotí vzájemnou spolupráci od dobré (8%), přes chvalitebnou (24%) až 

po výbornou (68%). V dotaznících téměř všichni uvedli (70%), že spolupráce mezi školou a 

zřizovatelem je na dobré úrovni, vychází ze zájmu dohodnout se a vzájemně si vyjít vstříc.   

Z telefonických rozhovorů se zástupci zřizovatele, pracovníky odborů/oddělení školství úřadů 

obcí s rozšířenou působností v rámci Královéhradeckého kraje vyplynulo, že ne každá obec má 

podmínky k vytvoření širší oboustranné spolupráce s řediteli škol. Většina obcí s rozšířenou 

působností má 2 až 3 pracovníky, kteří se věnují především problematice financování škol, 

zabezpečení úkolů státní správy a zajištění provozních výdajů školy. Metodická pomoc je 

školám poskytována v omezené míře a je zaměřena na hospodaření školy. Z 15 oslovených 

odborů/oddělení školství úřadů obcí s rozšířenou působností měly dlouhodobý plán rozvoje 

regionálního školství zpracovány 3 odbory. 

 

3. 2  Závěr 

Výzkumem zaměřeným na spolupráci ředitelů základních škol a zřizovatelů škol, obcí 

s rozšířenou působností, zastoupených pracovníky odborů/oddělení školství úřadů obcí, jsem 

chtěla zjistit jakou formu a úroveň tato spolupráce v Královéhradeckém kraji má.  Cílem 

výzkumné části bakalářské práce bylo analyzovat její současný stav, zhodnotit ji z pohledu 

zabezpečování kvality vzdělávání v regionu a najít hlavní problémy, kteří ji provází. Porovnat 

výsledky spolupráce obcí a ředitelů škol v rámci Královéhradeckého kraje s výsledky 

spolupráce ředitelů škol a obce Hradec Králové a vytvořit model spolupráce mezi zřizovatelem 

a ředitelem školy, kterým lze podpořit kvalitu vzdělávání v základních školách a který není na 

úkor autonomie škol, vymezené platnými právními předpisy.  

Z výsledků výzkumného šetření vyplývá, že zřizovatel školy může ovlivnit kvalitu vzdělávání 

ve škole především zajištěním prostředků na obnovu vybavení školy, ponecháním 

hospodářského výsledku školy k její činnosti, zajištěním prostředků na rozvoj ICT ve škole       

a finanční podporou dotačních  programů školy. Další možností je také finanční podpora 

volnočasových aktivit pořádaných pro žáky samotnou školou a finanční podpora dalšího 

vzdělávání pedagogů. Ačkoli jsou formy spolupráce mezi řediteli základních škol a zřizovateli 

škol, zastoupenými vedoucími odborů/oddělení školství úřadů obcí s rozšířenou působností 

v Královéhradeckém kraji nastaveny a z pohledu obou stran jsou přijatelné, mají spíše formální 

charakter. Kvalita škol je obecně hodnocena podle kritérií, která ředitelé škol, zřizovaných 
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obcemi s rozšířenou působností v Královéhradeckém kraji, znají a jsou pro ně přijatelná. Jsou 

zaměřena především na  

 hodnocení podmínek školy (materiálních, technických, hygienických) ke vzdělávání, 

 hodnocení efektivity využití finančních zdrojů, 

 hodnocení kvality pracovního prostředí školy, 

 hodnocení úspěšnosti školy v projektech a soutěžích, 

 hodnocení kvality výchovného poradenství a prevence kriminality na škole, 

 hodnocení presentace školy na veřejnosti, spolupráce školy s dalšími partnery,  

 hodnocení kvality vzdělávání pedagogických pracovníků, 

 hodnocení úrovně kontrolního systému školy, 

 hodnocení organizační strukturu školy a systému delegování pravomocí. 

I když současné právní předpisy příliš nepřispívají k vytváření důvěry a dobré spolupráce mezi 

zřizovatelem a ředitelem školy, někteří ředitelé se ve výkonu své funkce cítí ohroženi, je 

spolupráce ředitelů škol a jejich zřizovatelů, obcí s rozšířenou působností v rámci 

Královéhradeckého kraje hodnocena positivně.  K většímu prohloubení spolupráce mezi 

zřizovateli škol, jejich zástupci a řediteli základních školy by přispělo snížení administrativní 

zátěže ředitelů školy, posílení otevřenosti a důvěry v jednání a včasná informovanost o 

problémech školy ve vztahu škola-žák-rodič.  
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Příloha č. 1 

 

DOTAZNÍK PRO ŘEDITELKY A ŘEDITELE ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Vybranou odpověď označte prosím křížkem (2x kliknout do příslušného políčka levým 

tlačítkem myši). Počet odpovědí na otázky č. 4 a 6  není omezen. 

U otázky č. 8 a 13 ohodnoťte prosím počtem bodů důležitost/význam jednotlivých tvrzení 

(barevně označte vámi zvolené bodové hodnocení). 

 

Vyplněný dotazník zašlete prosím do tří dnů (nejpozději do 23.3.2012) na adresu:  

alica.kynclova@mmhk.cz 

___________________________________________________________________________ 

Jsem:  ŽENA    MUŽ   ,  ve věku:  do 40 let     do 55 let     nad 55 let   

 

1. Jak dlouho působíte ve funkci ředitelky/ředitele základní školy? 
 

méně než 6 let          více než 6 let     více než 10 let  
  

2. Jaký způsob komunikace s pracovníky odboru/oddělení školství nejčastěji užíváte? 
(počet odpovědí není omezen) 

 

osobní      elektronickou     telefonickou      písemnou  
 

3. Poskytuje Vám odbor/oddělení školství úřadu města v níže uvedených oblastech 

metodickou pomoc? (počet odpovědí není omezen) 
 ANO  NE     ČÁSTEČNĚ 

hospodaření organizace    

účetnictví (tvorba vnitřních předpisů)    

doplňková činnost organizace    

personalistika (pracovně právní předpisy)    

školské právní předpisy    

organizace a řízení školy    
 

4. Sledují pracovníci odboru/oddělení školství úřadu města výsledky vzdělávání žáků 

základních škol, které město zřizuje?    
 

ANO      NE       
 

5. Pokud ano, jaké podklady pro hodnocení výsledků vzdělávání na školách většinou 

využívají?  (počet odpovědí není omezen) 
   ANO     NE ČÁSTEČNĚ 

inspekční zprávy ČŠI    

výsledky testování žáků (např. Scio testy)    

výroční zprávy škol    

rozbory výsledků vzdělávání škol zpracované řediteli škol    

obraz školy na veřejnosti, v médiích    

vlastní hodnocení práce ředitelů zpracované na pokyn OŠ    

výsledky v soutěžích škol, olympiádách apod.    

zájem uchazečů o školu – poměr nabídky a poptávky    

 

mailto:alica.kynclova@mmhk.cz
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6. Mohou pracovníci odboru/oddělení školství úřadu města v níže uvedených kritériích 

zhodnotit kvalitu Vaší školy? 
   ANO     NE ČÁSTEČNĚ 

materiální, technické, hygienické podmínky ke vzdělávání 

(prostory, pomůcky, technické prostředky) 
   

kvalita pracovního prostředí    

efektivita využití finančních zdrojů    

kvalita vzdělávání pedagogických pracovníků    

výsledky vzdělávání dle rozboru přijetí žáků na SŠ    

organizační struktura a vymezení delegování pravomocí    

kvalita výchovného poradenství a prevence kriminality    

vzájemné vztahy mezi školou, žáky (jejich zákonnými 

zástupci) a jejich dopad na vzdělávání 
   

kontrolní systém    

klima vyučovacího procesu    

efektivnost a kvalita vyučovacích metod a forem práce    

presentace školy na veřejnosti a spolupráce s partnery v ČR    

spolupráce s partnery v zahraničí     

zapojení školy do vzdělávacích projektů    

výsledky testování žáků    

úspěšnost školy v soutěžích, v projektech    
 

7. Níže uvedenými způsoby může zřizovatel ovlivnit kvalitu vzdělávání v základních 

školách. Ohodnoťte prosím důležitost/význam jednotlivých tvrzení. 

(5 bodů = nejvíce  / 1 bod = nejméně - označte barevně Vámi vybraný počet bodů ) 
 

zajištěním finančních prostředků na obnovu vybavení 

školy (odborné učebny, tělocvičny, hřiště, knihovny, 

infocentra aj.) 

5 4 3 2 1 

zajištěním finančních prostředků na rozvoj ICT 5 4 3 2 1 

povolení doplňkové činnosti organizace (stravovací 

služby, vzdělávací kurzy pro veřejnost, pronájem 

nevyužitých prostor, kopírovací služby, pronájem školních 

bytů)  

5 4 3 2 1 

využití hospodářského výsledku školy k HČ organizace 

(nenařízené odvody do rozpočtu zřizovatele) 
5 4 3 2 1 

finanční podpora dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků 
5 4 3 2 1 

podpora projektů financovaných z prostředků EU (kvalita, 

rozvoj a dostupnost vzdělávání) 
5 4 3 2 1 

dotační programy zřizovatele na podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže 
5 4 3 2 1 

zpřístupnění výsledků ze šetření kvality a úrovně 

vzdělávání na školách (hodnocení ČŠI, testování MŠMT) 

zřizovateli školy 

5 4 3 2 1 

v případě, že zřizovatel přispívá na přímé náklady 

související se vzděláváním, zajistit zřizovateli právní cestu 

k tomu, aby mohl ovlivnit efektivnost jejich čerpání    

5 4 3 2 1 

jiná činnost (uveďte jaká): 5 4 3 2 1 
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8. Má Váš zřizovatel - pracovníci odboru/oddělení školství úřadu města - vytvořena 

kritéria pro hodnocení práce ředitelů ZŠ?    
 

ANO     NE           
 

9. Pokud ano, byli ředitelé škol s nimi seznámeni?          ANO      NE          
 

10. Podle novely školského zákona budou ředitelé škol zřizovatelem jmenováni do funkce 

na dobu určitou. Cítíte se být touto změnou zákona ve výkonu své funkce ohroženi? 
 

ANO       NE         NEVÍM   
 

11. Bude Vás jmenování do funkce ředitele/ředitelky školy na dobu určitou více 

motivovat ke zvýšení (popřípadě udržení) kvality výsledků vzdělávání žáků školy?  
 

ANO       NE         NEVÍM   
 

12. Co Vám nejvíce komplikuje spolupráci s pracovníky odboru/oddělení školství úřadu 

města? Vyberte a ohodnoťte prosím význam tvrzení.  
(5 bodů = nejvíce /1 bod = nejméně – barevně označte Vámi vybrané ohodnocení) 

   

nedostatek finančních prostředků na rozvoj a péči o 

zkvalitnění podmínek k zajištění hlavní činnosti školy 

(odborné učebny, ICT technika, vybavenost tělocvičen, 

hřišť…) 

5 4 3 2 1 

nedostatek finančních prostředků na obnovu interiéru škol 

(nábytek, sociální zařízení, šatny, osvětlení, podlahové 

krytiny) 

5 4 3 2 1 

chybějící finanční prostředky k zajištění „velké údržby“ 

škol (budovy škol) 
5 4 3 2 1 

kapacita škol a jejich využití (malá naplněnost tříd) 5 4 3 2 1 

optimalizace sítě základních škol zřizovaných městem 

(odpor ředitelů škol proti záměru zřizovatele) 
5 4 3 2 1 

uložené odvody do rozpočtu zřizovatele z hospodářského 

výsledku školy 
5 4 3 2 1 

požadavky ředitelů škol související s příspěvkem 

zřizovatele na další neinvestiční výdaje školy, jinak 

hrazené ze státního rozpočtu (např. ONIV) 

5 4 3 2 1 

soutěživost mezi základními školami 5 4 3 2 1 

jiné (uveďte jaké):  5 4 3 2 1 
 

  Spolupráce školy se zřizovatelem (pracovníky odboru/oddělení školství úřadu města) 

na rozvoji a udržení kvality vzdělávání je na dobré úrovni, jejím základ tvoří snaha 

vycházet si vstříc a umět se dohodnout.  
 

13. Jakou známkou hodnotíte úroveň Vaší spolupráce s řediteli základních škol? 
 

výborně   chvalitebně    dobře    dostatečně   nedostatečně  
 

14. V čem můžete ředitelům škol ještě více pomoci?  
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Příloha č. 2 

DOTAZNÍK PRO PRACOVNÍKA ODBORU/ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ  ÚŘADU OBCE  

Vybranou odpověď označte prosím křížkem (2x kliknout do příslušného políčka levým 

tlačítkem myši). Počet odpovědí na otázky č. 4 a 6  není omezen. 
 

U otázky č. 8 a 13 ohodnoťte prosím počtem bodů důležitost/význam jednotlivých tvrzení 

(barevně označte vámi zvolené bodové hodnocení). 
 

Vyplněný dotazník zašlete prosím do tří dnů (nejpozději do 23.3.2012) na adresu:  

alica.kynclova@mmhk.cz 

___________________________________________________________________________ 

Jsem:  ŽENA    MUŽ   ,  ve věku:  do 40 let     do 55 let     nad 55 let   
 

1. Jak dlouho působíte ve funkci vedoucí/vedoucího odboru/oddělení, popřípadě 

referenta, jehož náplní práce je státní správa a samospráva ve školství?  
 

méně než 6 let          více než 6 let     více než 10 let  
 

2. Máte pedagogické vzdělání?     ANO     NE    
 

3. Jaký způsob komunikace s řediteli základních škol nejčastěji užíváte? 
(počet odpovědí není omezen) 

 

osobní      elektronickou     telefonickou      písemnou  
 

4. Poskytujete ředitelům základních škol v níže uvedených oblastech metodickou 

pomoc? (počet odpovědí není omezen) 
   ANO     NE ČÁSTEČNĚ 

hospodaření organizace    

účetnictví (tvorba vnitřních předpisů)    

doplňková činnost organizace    

personalistika (pracovně právní předpisy)    

školské právní předpisy    

organizace a řízení školy    
 

5. Sledujete výsledky vzdělávání žáků na Vašich ZŠ?   ANO      NE       
 

6. Pokud ano, jaké podklady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na školách 

většinou využíváte?  (počet odpovědí není omezen) 
   ANO     NE ČÁSTEČNĚ 

inspekční zprávy ČŠI    

výsledky testování žáků (např. Scio testy)    

výroční zprávy škol    

rozbory výsledků vzdělávání škol zpracované řediteli škol    

obraz školy na veřejnosti, v médiích    

vlastní hodnocení práce ředitelů zpracované na pokyn OŠ    

výsledky v soutěžích škol, olympiádách apod.    

zájem uchazečů o školu – poměr nabídky a poptávky    
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7. Můžete v níže uvedených kritériích zhodnotit kvalitu školy? 
 

   ANO     NE ČÁSTEČNĚ 

materiální, technické, hygienické podmínky ke vzdělávání 

(prostory, pomůcky, technické prostředky) 
   

kvalita pracovního prostředí    

efektivita využití finančních zdrojů    

kvalita vzdělávání pedagogických pracovníků    

výsledky vzdělávání dle rozboru přijetí žáků na SŠ    

organizační struktura a vymezení delegování pravomocí    

kvalita výchovného poradenství a prevence kriminality    

vzájemné vztahy mezi školou, žáky (jejich zákonnými 

zástupci) a jejich dopad na vzdělávání 
   

kontrolní systém    

klima vyučovacího procesu    

efektivnost a kvalita vyučovacích metod a forem práce    

presentace školy na veřejnosti a spolupráce s partnery v ČR    

spolupráce s partnery v zahraničí     

zapojení školy do vzdělávacích projektů    

výsledky testování žáků    

úspěšnost školy v soutěžích, v projektech    
 

8. Níže uvedenými způsoby může zřizovatel ovlivnit kvalitu vzdělávání v základních 

školách. Ohodnoťte prosím důležitost/význam jednotlivých tvrzení. 

(5 bodů = nejvíce  / 1 bod = nejméně - označte barevně Vámi vybraný počet bodů ) 
 

zajištěním finančních prostředků na obnovu vybavení 

školy (odborné učebny, tělocvičny, hřiště, knihovny, 

infocentra aj.) 
5 4 3 2 1 

zajištěním finančních prostředků na rozvoj ICT 5 4 3 2 1 

povolení doplňkové činnosti organizace (stravovací 

služby, vzdělávací kurzy pro veřejnost, pronájem 

nevyužitých prostor, kopírovací služby, pronájem školních 

bytů)  

5 4 3 2 1 

využití hospodářského výsledku školy k HČ organizace 

(nenařízené odvody do rozpočtu zřizovatele) 
5 4 3 2 1 

finanční podpora dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků 
5 4 3 2 1 

podpora projektů financovaných z prostředků EU (kvalita, 

rozvoj a dostupnost vzdělávání) 
5 4 3 2 1 

dotační programy zřizovatele na podporu volnočasových 

aktivit dětí a mládeže 
5 4 3 2 1 

zpřístupnění výsledků ze šetření kvality a úrovně 

vzdělávání na školách (hodnocení ČŠI, testování MŠMT) 

zřizovateli škol 
5 4 3 2 1 

v případě, že zřizovatel přispívá na přímé náklady 

související se vzděláváním, zajistit zřizovateli právní cestu 

k tomu, aby mohl ovlivnit efektivnost jejich čerpání    
5 4 3 2 1 

jiná činnost (uveďte jaká): 

 
5 4 3 2 1 
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9. Máte vytvořena kritéria pro hodnocení práce ředitelů ZŠ?   ANO     NE           
 

10. Pokud ano, byli ředitelé škol s nimi seznámeni?          ANO      NE          
 

11. Podle novely školského zákona budou ředitelé škol zřizovatelem jmenováni do funkce 

na dobu určitou. Cítí se, dle Vašeho názoru, touto změnou zákona ve výkonu své 

funkce ohroženi? 
 

ANO       NE         NEVÍM   
 

12. Budou ředitelé škol, jmenovaní na dobu určitou, dle Vašeho názoru, více motivováni 

ke zkvalitnění řídící práce, k dosažení lepších (popřípadě udržení výborných) 

výsledků ve vzdělávání žáků? 
 

ANO       NE         NEVÍM   
 

13. Co Vám nejvíce komplikuje spolupráci s řediteli základních škol?  
Vyberte a ohodnoťte prosím význam tvrzení. (5 bodů = nejvíce /1 bod = nejméně) 

   

nedostatek finančních prostředků na rozvoj a péči o 

zkvalitnění podmínek k zajištění hlavní činnosti školy 

(odborné učebny, ICT technika, vybavenost tělocvičen, 

hřišť…) 

5 4 3 2 1 

nedostatek finančních prostředků na obnovu interiéru škol 

(nábytek, sociální zařízení, šatny, osvětlení, podlahové 

krytiny) 

5 4 3 2 1 

chybějící finanční prostředky k zajištění „velké údržby“ 

škol (budovy škol) 
5 4 3 2 1 

kapacita škol a jejich využití (malá naplněnost tříd) 5 4 3 2 1 

optimalizace sítě základních škol zřizovaných městem 

(odpor ředitelů škol proti záměru zřizovatele) 
5 4 3 2 1 

uložené odvody z hospodářského výsledku školy do 

rozpočtu zřizovatele 
5 4 3 2 1 

požadavky ředitelů škol související s příspěvkem 

zřizovatele na další neinvestiční výdaje škol, jinak hrazené 

ze státního rozpočtu (např. ONIV) 

5 4 3 2 1 

soutěživost mezi základními školami 5 4 3 2 1 

jiné (uveďte jaké): 5 4 3 2 1 
 

  Spolupráce školy se zřizovatelem (pracovníky odboru/oddělení školství úřadu města) 

na rozvoji a udržení kvality vzdělávání je na dobré úrovni, jejím základ tvoří snaha 

vycházet si vstříc a umět se dohodnout.  
 

14. Jakou známkou hodnotíte úroveň Vaší spolupráce s řediteli základních škol? 
 

výborně   chvalitebně    dobře    dostatečně   nedostatečně  
 

15. V čem můžete ředitelům škol ještě více pomoci?  
 

………………………………………………………………………… 


