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Úvod 

Právní vědomí ředitele školy. Zdálo by se, že základ, který každý 

ředitel musí dostat během vysokoškolského studia. Bohužel tomu tak není. 

Právní předpisy v podobě zákonů, vyhlášek a nařízení se neustále mění. 

Během školního roku musí ředitel školy sledovat nejrůznější změny 

v právních předpisech. Oporou mu mohou být výklady Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy, případně odborných publikací, časopisů, 

internetu. U ředitele školy se přitom předpokládá právní vědomí na velmi 

dobré úrovni. Musí se orientovat v právu České republiky, ve školském 

zákoně, v zákoně o pedagogických pracovnících, v zákoníku práce a dalších 

zákonech, nařízeních vlády, vyhláškách. Každoročně musí čelit nemalému 

množství různých kontrol. Je ekonomem, právníkem a personalistou v jedné 

osobě. Oproti kolegům z těchto profesí má však jednu nevýhodu. Zatímco 

ekonom, právník či personalista studují svůj obor minimálně pět let na 

vysoké škole, řediteli školy se takových znalostí a dovedností před 

nástupem do funkce rozhodně nedostane. Před odstartováním praxe ve 

školství obvykle absolvuje pětileté magisterské studium na pedagogické 

fakultě, v některých případech doktorské, následuje několik let praxe v 

oboru, eventuelně funkční studium pro ředitele škol, a různé doškolovací 

semináře.              

Čím to, že během studia na pedagogické fakultě budoucí učitel, 

jednou možná ředitel, nezíská alespoň jakési minimum znalostí a dovedností 

z oblasti školské legislativy tolik potřebných pro výkon pedagogické 

profese? Chybí nadhled, zkušenosti a dovednost umět se rychle a správně 

rozhodovat. A především chybí čas jít v daných oblastech do hloubky. 

Proč se doposud nic nezměnilo ani po deseti letech, kdy všechny 

školy přešly do právní subjektivity? Ředitelé, do té doby hlavně 

pedagogové, tak na jedné straně získali svobodu v rozhodování o finančních 

a pracovněprávních záležitostech, na druhé straně začali řešit vedle 

pedagogických záležitostí i jiné stránky školy. Byla na ně přenesena veškerá 

zodpovědnost za výchovněvzdělávací proces a za ekonomickou i právní 
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stránku školy. A pomineme-li to, že ředitel bude dostatečně vzdělán 

v právních předpisech, nelze opomenout další skutečnost, že co zřizovatel, 

to jiné požadavky a jiná pravidla. A pojem „dostatečně vzdělán“ je vždy 

relativní. Ředitelé většinou nastupují do své funkce bez funkčního vzdělání. 

To si pak dodělávají v průběhu praxe, což jim už tak složitou práci ředitele 

komplikuje. A rozhodně se nesmí zapomínat ani na zkušenost a vyzrálost 

každého manažera. Ředitel školy se často musí spolehnout na rady svých 

kolegů-ředitelů či na informace z vlastních zdrojů jako jsou internetová fóra, 

odborné publikace (v současné době se nejvíce angažují nakladatelství 

Raabe, Anag, Verlag Dashöfer, aj.), měsíčníky (Řízení školy, Učitelské 

noviny), občasníky (Raabe) a internetové stránky (www.ceskaskola.cz, 

www.msmt.cz, www.skolskeodbory.cz, www.zkola.cz), při troše štěstí také 

zřizovatelé. O drahocenný čas na důležitou práci ho navíc připravuje 

vyplňování četných dotazníků, tabulek a další stále přibývající 

administrativa. Lidé nastupující do funkce ředitele školy mnohdy netuší, jak 

náročná tato funkce je a jak náročné budou požadavky na jejich odbornost. 

A v tom je možná kámen úrazu. Oblastí, které musí ředitel zvládat, je 

mnoho. 

Cílem mé bakalářské práce je vedle teoretické části pojednávající o 

základních právních pojmech, o postavení ředitele v současné škole a jeho 

rolích vyplývajících ze školského zákona také praktická část, která se 

zabývá výzkumem provedeným mezi řediteli a ředitelkami základních škol.  

Cílem výzkumu jako součásti bakalářské práce je zmapovat aktuální 

stav jejich právního vědomí, dále zjistit, jak se vedoucí pracovníci ve 

školství podílejí na řízení pracovněprávních vztahů, jakým způsobem se 

seznamují s právními předpisy a jak je aplikují v praxi, jak své vědomosti 

předávají svým podřízeným a jak se vyrovnávají s aplikací změn v právních 

předpisech.  

Výzkum jsem prováděla ve veřejných školách, z toho důvodu se 

v teoretické části zabývám postavením ředitelů základních škol veřejných a 

pouze v minimální míře se zmiňuji o školách neveřejných.  
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1 Teoretická část 

 

1.1 Základní právní pojmy 

 

1.1.1 Právo a stát 

Utváření a formování práva v lidské společnosti procházelo 

dlouholetým vývojem od nepsaných obyčejů k soudobé písemné formě. 

Základem pro moderní právo současné společnosti se stalo právo římské, 

neboť právě Římané vytvořili nejdokonalejší právní systém.  

Právo nás provází v našem každodenním životě, ať už v osobním 

nebo pracovním. Proto by mělo být v zájmu každého člověka znát svá práva 

a povinnosti. Lidé žijící ve společnosti mají svá základní lidská práva a 

svobody. Stát je tu proto, aby své občany ochraňoval, přitom však nesmí 

omezit jejich svobodu v rozsahu vyšším než je nezbytně nutné.  Stát je 

současně tvůrcem práva, realizátorem práva a adresátem právních norem.
1
 

Právní stát je stát, který je bezpodmínečně vázán právním řádem. Vázanost 

státu právem je spojena se základními principy, mezi něž patří: 

 Suverenita lidu - podle tohoto principu základním výchozím 

nositelem státní moci ve státě je vždy lid, jehož zájmy a potřeby zajišťuje 

veřejná moc uplatňováním zásad přímé a zastupitelské demokracie. Státní 

orgány nemohou vykonávat moc, která nepochází od lidu. 

 Zákonnost (legalita) - spočívá v důsledném respektování práva 

všemi právními subjekty bez rozdílu, včetně státu a jeho orgánů. 

 Garance základních lidských práv a svobod - právní řád musí  

poskytovat ochranu základních lidských práv a svobod, kterých se občan 

může domoci prostřednictvím nezávislých soudů. 

 Právní jistota - vyjadřuje stabilitu právního řádu, který umožňuje 

předvídat postup státních orgánů ve vztahu k právnímu subjektu. 

                                                           
1
 JANKŮ, M. a kol., Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, s. 4 
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 Omezení zásahů do svobody jedince - právní stát vychází z 

negativního vymezení svobody jedince, kdy jedinci je dovoleno vše, co není 

zákonem zakázáno. Naproti tomu státní orgán může jednat pouze v 

hranicích dovolených zákonem. Stát tedy zasahuje do svobody občana 

pouze pokud je to nezbytné. 

 Dělba a kontrola moci - státní moc je rozdělena mezi moc  

zákonodárnou, výkonnou a soudní tak, aby se zabránilo jejímu zneužití a 

byla umožněna její kontrola. 

 Legitimita státní moci a demokratismus činnosti státních orgánů 

- veřejné funkce jsou obsazovány v souladu s právními předpisy a výkon 

veřejné moci je realizován na demokratických principech. 

 

1.1.2 Funkce práva 

 Udržuje sociální pořádek, řád - právo stanovuje a sankcionuje oblasti 

zakázaného, vyžadovaného a oprávněného chování a garantuje subjektivní 

práva právních subjektů. 

 Vymezuje práva a povinnosti v sociální interakci - právo upravuje práva 

a povinnosti účastníků řady společenských vztahů. 

 Propůjčuje legitimitu výkonu veřejných funkcí - právo stanovuje  

pravidla politického boje, způsob obsazování veřejných funkcí a způsoby 

výkonu moci ve společnosti. 

 Je nástrojem řešení konfliktů ve společenských vztazích - právo usiluje 

o prevenci konfliktů přesným a účelným vymezením vzájemných práv 

a povinností právních subjektů, omezuje krajní formy vedení konfliktu a 

poskytuje právní formy řešení konfliktu tím, že sociální konflikt převádí na 

konflikt právní s přesnými procesními způsoby řešení. 

 Zajišťuje přenos kulturních způsobů chování - právní norma je  

významným zdrojem informací o způsobech chování, které jsou v daném 

sociokulturním systému obecně přijímány, schvalovány a očekávány, nabízí 

tak racionální a žádoucí vzory chování vhodné k následování. Právo je 

vyjádřením oficiálně uznávaných hodnot ve společnosti a jejich potvrzením. 
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1.1.3 Právo a právní norma 

Aby člověk porozuměl a správně pochopil zákony, vyhlášky, právní 

řád, je potřeba znát pojem práva a právní normy. 

Právo je definováno jako soubor norem, které jsou vydávány a 

schvalovány státem. Tyto normy jsou pro společnost závazné a jejich 

zachování je vynutitelné státní autoritou. Základním prvkem práva jsou 

právní normy. 

Právní systém rozděluje právo na veřejné a soukromé. Toto členění 

pochází z římského práva a liší se postavením účastnických subjektů. Právo 

veřejné dále členíme na právo ústavní, správní, trestní, finanční a 

živnostenské. Právo soukromé členíme na právo obchodní, občanské, 

pracovní a rodinné.  

Právní normy lze definovat jako všeobecně závazná pravidla 

chování, jejichž dodržování je vynutitelné státní mocí. Tyto normy regulují 

chování společnosti. Jsou vydávány státními orgány nebo orgány veřejné 

moci v písemné formě. Pokud dojde k porušení právní normy, stát pachateli 

udělí sankci (pokuta, trest odnětí svobody, náhrada škody aj.).  

Často dochází k chybnému výkladu či pochopení pojmu „právní 

norma“. Je důležité si uvědomit, že právní norma je pouhým jedním 

právním pravidlem, nikoli celým právním předpisem. 

Každou právní normu tvoří tři části: 

1. hypotéza - vymezuje situaci, právní skutečnosti, na které se právo 

vztahuje 

2. dispozice - vlastní pravidlo chování, které nám ukazuje, jak se chovat 

v případě, který vymezuje hypotéza 

3. sankce - následky, postih v případě porušení či nedodržení pravidla 

obsaženého v dispozici  
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Právní normy jsou nejmenšími částmi právního řádu, neboť obsahují 

jednotlivá pravidla chování, vyznačující se: 

 všeobecnou závazností   

 vynutitelností - v případě nedodržení pravidla následuje postih 

stanovený právem 

 normativností - dané chování je normováno v podobě abstraktního 

pravidla
2
 

Právní normy lze třídit na jednotlivé druhy: 

a) podle způsobu vymezení pravidla chování: 

- přikazující (přikazují, jak se máme chovat) 

- zakazující (zakazují nevhodné chování) 

- opravňující (dovolují nějaké chování) 

b) podle stupně závaznosti: 

- kogentní (kategorické, donucující) - závazně určující práva a povinnosti 

adresátů, tato norma je bezvýhradně závazná a nepřipouští žádné odchylky 

- dispozitivní (podpůrné) - je ponechána určitá volnost, možnost dohody 

c) podle použité legislativní techniky: 

- taxativní (přesné, úplné, konečné vymezení, které vylučuje možnost 

rozšíření použití normy) 

- demonstrativní (příkladné vymezení, použití slova zejména) 

 

1.1.4 Platnost, účinnost a působnost právních norem 

Působností právních norem se rozumí meze jejího uplatnění, rozsah, 

v jakém se používá v konkrétním případu.  

Působnost právní normy může být: 

                                                           
2
 JANKŮ, M. a kol., Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, s. 13 
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- věcná - je dána předmětem právní úpravy, vymezuje okruh právních 

vztahů, o kterých pojednávají další ustanovení předpisu 

- časová - určuje dobu platnosti právní normy, odkdy dokdy norma platí, 

zánik právní normy může být z vnitřních důvodů (uplynutí doby, na kterou 

byla vydána) a z vnějších důvodů (výslovné zrušení - derogace generální a 

taxativní) 

- prostorová - místní, určuje územní rozsah platnosti a účinnosti konkrétní 

právní normy, nebývá v právním předpise uváděna 

- osobní - vymezuje okruh osob, na které se konkrétní právní norma 

vztahuje 

 

1.1.5 Tvorba práva 

Pokud právní předpis projde legislativním procesem, stává se 

součástí právního řádu. Proces vzniku právních předpisů je označován pod 

pojmem „legislativa“. Jednotlivé zákony o jednacích řádech komor 

Parlamentu ČR, které upravují způsob projednávání a schvalování právních 

předpisů, se označují jako „legislativní předpisy“. 

Průběh legislativního procesu při tvorbě zákonů lze rozdělit do 

několika fází v časové posloupnosti: 

a) příprava legislativního návrhu 

b) projednání zákona v parlamentu 

c) schválení zákona 

d) podepsání zákona 

e) zveřejnění zákona
3
 

Právní předpis se stává součástí právního řádu ode dne, kdy byl 

vyhlášen. Platnost a účinnost možno charakterizovat jako vlastnosti 

právního předpisu. Datum účinnosti se může shodovat s datem platnosti, 

nemůže však předcházet platnosti právního předpisu. V praxi zpravidla 

účinnost nastává později. Toto období mezi platností a účinností se nazývá 

                                                           
3
 JANKŮ, M. a kol., Základy práva pro posluchače neprávnických fakult, s. 11 
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„legisvakanční lhůta“. Pokud není stanoveno jinak, nabývají právní 

předpisy účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. Podle právní normy 

musíme postupovat až od okamžiku její účinnosti. 

Právní předpisy jsou vyhlášeny ve dvou publikacích, a to ve Sbírce 

zákonů a ve Sbírce mezinárodních smluv.  

 

1.1.6 Právní vztahy 

Vztahy, které jsou upravené právními normami, se nazývají právní 

vztahy (kupní smlouva, manželství, společné vlastnictví aj.). Jsou to takové 

společenské vztahy, jejichž účastníkům je nutné za přispění státní moci 

poskytovat právní jistotu a ochranu. Ostatní společenské vztahy se většinou 

posuzují podle morálních norem.  

Při rozboru právního vztahu se zkoumají tři základní prvky:                                                                                                 

--  úúččaassttnnííccii právního vztahu (fyzické či právnické osoby)                                

- oobbssaahh (práva a povinnosti účastníků)                                                             

- ccííll (k čemu vztah směřuje) 

 

1.1.7 Právní řád ČR 

V každém právním státě je prosazováno důsledné dodržování 

právního řádu – to je zákonnost. Ta závisí na dobré znalosti právních 

předpisů a jejich dodržování. Znalost právního řádu a představy o 

spravedlnosti a účelnosti právních předpisů se nazývají právní vědomí. 

K tomu, aby každý občan v právním státě měl možnost seznámit se 

s obsahem kteréhokoli právního předpisu, který se na něj vztahuje, slouží 

publikování právních předpisů ve Sbírce zákonů České republiky. Zde jsou 

uveřejňovány ústava a ústavní zákony, zákony, nařízení vlády a vyhlášky. 

Vnitřní předpisy jsou uveřejňovány ve Věstníku vlády, ve věstnících 

ministerstev či jiných ústředních správních úřadů. Patří sem hlavně pokyny, 

směrnice a metodické pokyny. 
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Právní řád lze definovat jako souhrn právních předpisů ve státě podle 

daných zásad. Uspořádání právního řádu je stupňovité. Podle důležitosti 

jednotlivých druhů právních předpisů je určena jejich právní síla. Hierarchie 

právního řádu z hlediska právní síly je založena na systému pyramidy. 

Postavení právních předpisů v pyramidě závisí na právní síle a dále na tom, 

který státní orgán je vydal a jak se nazývají. 

Právní předpisy dělíme na: 

--  zzáákkoonnnnéé (základní): ústava a ústavní zákony, zákony a zákonná opatření    

- ppooddzzáákkoonnnnéé (prováděcí): nařízení vlády, vyhlášky ministrů, nařízení a 

vyhlášky obcí a krajů 

 

1.1.8 Prameny práva 

Prameny práva jsou zdroje, v nichž se platné právo nachází. 

Základním pramenem práva jsou normativní právní akty, nazývají se také 

obecně závazné právní předpisy. V našem právním systému je 

nejvýznamnějším Vrcholem právního řádu Ústava ČR a ústavní zákony, 

které jsou schvalovány Parlamentem. Ostatní právní normy nižší právní síly 

s ní nesmí být v rozporu. K právním předpisům se stejnou právní silou patří 

také Listina základních práv a svobod, která zaručuje především, že 

základní práva spolu se svobodami jsou nezadatelná, nezcizitelná a 

nezrušitelná. Nižší právní sílu mají mezinárodní smlouvy. 

Z hlediska právní síly v hierarchii právních předpisů následují 

zákony, které jsou podobně jako ústavní zákony schvalovány Parlamentem 

(ke schválení stačí většina hlasů), podepisovány prezidentem republiky a 

publikovány ve Sbírce zákonů.  

Nižší právní sílu než zákony mají nařízení vlády, která patří mezi 

podzákonné (prováděcí) právní předpisy. Pravomoc vlády vydávat nařízení 

vychází z čl. 78 Ústavy: „K provedení zákona a v jeho mezích je vláda 

oprávněna vydávat nařízení. Nařízení podepisuje předseda vlády a příslušný 
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člen vlády.“
4
 K podzákonným (prováděcím) právním předpisům patří dále 

vyhlášky ministerstev a jiných správních orgánů. Jejich vydávání je 

upraveno v čl. 79 odst. 3 Ústavy: „Ministerstva, jiné správní úřady a orgány 

územní samosprávy mohou na základě a v mezích zákona vydávat právní 

předpisy, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.“
5  

Vyhlášky jsou stejně jako 

nařízení vlády publikovány ve Sbírce zákonů. 

 V rámci přenesené působnosti obcí a krajů jsou vydávána nařízení 

obcí a krajů, která se však nepublikují ve Sbírce zákonů, ale jejich publikace 

je upravena v zákoně o obcích a v zákoně o krajích. Platí pro ně stejná 

pravidla jako pro vydávání vyhlášek ústředních správních úřadů a 

ministerstev. Stejně tak mohou zastupitelstva obcí a krajů vydávat v rámci 

samostatné působnosti obecně závazné vyhlášky obcí a krajů. To však není 

jejich povinností, nýbrž pouze možností. 

Poslední místo v žebříčku předpisů patří vnitřním předpisům 

organizací, které však nepatří mezi právní předpisy, nejsou obecně závazné. 

Patří sem opatření, příkazy, směrnice, metodické pokyny a oznámení 

ministerstev, interní předpisy organizací a další. 

Vyšší nebo nižší postavení právních předpisů v právním řádu se 

určuje také dle prvotnosti nebo odvozenosti.   

Prvotní - obsahují novou právní úpravu, mohou upravovat i takové vztahy, 

které právem dosud nebyly upraveny. 

Druhotné - slouží k podrobnějšímu rozpracování otázek, vymezených 

v prvotních normách, proto se jim říká prováděcí předpisy, jsou vždy 

odvozeny od prvotních právních předpisů a nesmí být s nimi v rozporu. 

 

 

 

                                                           
4
 www.pracepropravniky.cz 

5
 www.pracepropravniky.cz 
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1.2 Zaměstnanci ve školství 

 

Jedná se o zaměstnance, kteří jsou v pracovněprávním vztahu 

k zaměstnavateli, jímž je právnická osoba vykonávající činnost školy nebo 

školského zařízení. Tyto zaměstnance rozdělujeme z hlediska druhu jimi 

vykonávané práce do dvou skupin – na pedagogické pracovníky a 

nepedagogické pracovníky. 

Vymezení první skupiny zaměstnanců nalezneme v zákoně č. 

563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném znění (dále jen 

„zákon o pedagogických pracovnících“). Tento zákon se vztahuje na 

pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, která jsou zapsána do 

rejstříku škol a školských zařízení, a na pedagogické pracovníky 

v zařízeních sociální péče (nevztahuje se tedy na pedagogické pracovníky 

vysokých škol).  

 

1.2.1 Pedagogičtí pracovníci 

Základní vymezení pojmu pedagogický pracovník nalezneme v § 2 

odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících: „Pedagogickým pracovníkem 

je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně 

pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým 

působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na 

základě zvláštního právního předpisu (dále jen „přímá pedagogická 

činnost"); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, 

nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě 

vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li 

zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který 

vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.“
6
  

Taxativní vyjmenování osob, které vykonávají přímou pedagogickou 

činnost, obsahuje § 2 odst. 2 téhož zákona. „Přímou pedagogickou činnost 

vykonává 

                                                           
6
 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovních a o změně některých zákonů, 

v platném znění 
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a) učitel, 

b) pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

c) vychovatel, 

d) speciální pedagog, 

e) psycholog, 

f) pedagog volného času, 

g) asistent pedagoga, 

h) trenér, 

i) metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně, 

j) vedoucí pedagogický pracovník.“
7
  

Konkrétní rozsah přímé pedagogické činnosti upravuje nařízení 

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

výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-

psychologické činnosti pedagogických pracovníků. Toto nařízení se 

nevztahuje na neveřejné školy (soukromé, církevní). 

Pedagogičtí pracovníci vykonávají dále i tzv. nepřímou 

pedagogickou činnost, mezi kterou patří např. vlastní příprava na přímou 

pedagogickou činnost, dozor nad žáky o přestávkách mezi vyučovacími 

hodinami a na školních akcích, oprava písemných prací žáků, příprava 

pomůcek pro výuku, účast na pedagogických radách apod. 

Přímá a nepřímá pedagogická činnost je vykonávána v pracovní 

době. 

Příklad: Učitel I. stupně základní školy má stanovenou týdenní 

pracovní dobu 40 hodin, tedy plný úvazek. Z nařízení vlády č. 75/2005 Sb. 

mu vyplývá povinnost odučit 22 hodin přímé pedagogické činnosti týdně. 

Zbývajících 18 hodin tvoří nepřímá pedagogická činnost. Tuto dobu je 

rovněž povinen odpracovat každý týden, aby bylo naplněno všech 40 hodin 

stanovené týdenní pracovní doby. 

                                                           
7
  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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O konkrétním rozvržení pracovní doby všech pedagogických 

pracovníků školy na daný školní rok rozhoduje vždy ředitel školy. 

Zákon o pedagogických pracovnících dále upravuje předpoklady pro 

výkon činnosti pedagogických pracovníků, jejich další vzdělávání a kariérní 

systém (soubor pravidel stanovených pro zařazení pedagogických 

pracovníků do kariérních stupňů). Pedagogickým pracovníkem může být 

ten, kdo splňuje tyto předpoklady: je plně způsobilý k právním úkonům, má 

odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, je 

bezúhonný, je zdravotně způsobilý, prokázal znalost českého jazyka, pokud 

se na něj nevztahuje zákonná výjimka. 

 

1.2.2 Nepedagogičtí pracovníci 

Druhou skupinou zaměstnanců ve školství jsou tzv. nepedagogičtí 

pracovníci. Jsou to lidé, kteří jsou v pracovněprávním vztahu ke škole 

a nevykonávají přímou pedagogickou činnost. Jedná se například 

o školníka, uklízečky, kuchařky, vedoucí školní jídelny, účetní, apod.  

 

1.3 Ředitel školy 

 

Ředitel školy je v jedné osobě statutárním orgánem, 

zaměstnavatelem, zaměstnancem a v rozsahu vymezeném zákonem 

vykonává působnost správního orgánu a podílí se tak specifickým způsobem 

na státní správě ve školství.  

Podle § 164 školského zákona ředitel školy a školského zařízení: 

a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a 

školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, 

b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské 

služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3, 
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c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských 

služeb, 

d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a 

přijímá následná opatření, 

e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro 

práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje, 

f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a 

výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta, 

g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků 

vzdělávání vyhlášených ministerstvem, 

h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a 

školském zařízení.
8
 

 

1.3.1 Jmenování ředitele školy  

V případě, že na místo ředitele školy je jmenován pracovník, který 

má uzavřenou pracovní smlouvu se školou jako učitel, vzniká pro nového 

ředitele nový pracovní poměr, tudíž původní pracovní smlouva se 

nezachovává. Jde o změnu pracovního poměru dle § 40 odst. 1 zákoníku 

práce. Někteří ředitelé se mylně domnívají, že po uplynutí jejich šestiletého 

funkčního období pokračuje jejich pracovní poměr učitele. 

Zvláštností pracovního poměru jmenovaného ředitele školy je 

skutečnost, že odvoláním nebo vzdáním se pracovního místa dříve než 

uplyne šestileté období jeho působení ve funkci vedoucího zaměstnance 

pracovní poměr nekončí. Nově nastupující ředitel je povinen odstupujícímu 

řediteli navrhnout změnu jeho dalšího pracovního zařazení u 

zaměstnavatele na jinou práci odpovídající jeho zdravotnímu stavu a 

                                                           
8
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
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kvalifikaci
9
  dle § 73 odst. 2 zákoníku práce. V případě, že se oba ředitelé 

dohodnou na změně dalšího pracovního zařazení, pracovní poměr 

odstupujícího ředitele nadále trvá. V případě, že nedojde k dohodě, je 

dán výpovědní důvod, tzv. výpověď pro nadbytečnost podle § 52 písm. c) 

zákoníku práce. 

Změnu dalšího zařazení si může odstupující ředitel navrhnout sám 

sobě ještě před datem, k němuž ve funkci končí. Tedy jakmile je zřejmé, že 

bude končit ve funkci a že škola bude nabízeným místem disponovat.  

 

1.3.2 Vyhlášení konkurzu zřizovatelem 

Podle novely školského zákona, která vstoupila v platnost 1. ledna 

2012, jsou ředitelé jmenováni na období šesti let. Chtějí-li i poté pokračovat, 

musí se zúčastnit konkurzu, který vyhlašuje zřizovatel školského zařízení, a 

musí v tomto konkurzu být také úspěšní. § 166 odst. 3 školského zákona 

uvádí informaci, kterou by ředitelé jistě neměli v žádném případě 

opomenout: „V průběhu posledních 6 měsíců pracovního poměru ředitele 

školy nebo školského zařízení na dobu určitou, nejpozději však 3 měsíce 

před jeho skončením, může zřizovatel vyhlásit konkurz na ředitele školy 

nebo ředitele školského zařízení pro další období. Zřizovatel vyhlásí 

konkurz vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců před koncem doby trvání 

pracovního poměru na dobu určitou Česká školní inspekce nebo školská 

rada. Nedojde-li k vyhlášení konkurzu, prodlužuje se doba trvání 

pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy nebo školského zařízení o 

dalších 6 let.“
10

 Toto prodloužení nastane automaticky. 

V případě, že je na základě konkurzního řízení jmenován nový 

ředitel, pracovní poměr odstupujícího ředitele končí uplynutím období, na 

které byl jmenován. V takovém případě nově jmenovaný ředitel může, ale 

nemusí odstupujícímu řediteli navrhnout změnu jeho dalšího pracovního 

zařazení a odstupující ředitel již není v pracovním poměru. 

                                                           
9
 www.pracepropravniky.cz 

10
 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  
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1.3.3 Plat ředitele školy                                                                  

Plat řediteli školy určuje zřizovatel, který ředitele jmenoval. 

Nejčastěji to bývá rada obce nebo rada kraje (§ 122 odst. 3 zákoníku práce). 

Pokud není ustavena rada obce, určuje řediteli školy plat starosta obce. 

Stanoví mu rovněž příplatek za vedení (§ 124 odst. 3 zákoníku práce), který 

vyplývá z organizační struktury školy. Tu vytváří zaměstnavatel, tzn. škola 

jako právnická osoba vykonávající činnost školy, nikoli zřizovatel. V platu 

ředitele školy je zřizovatel je povinen vždy přihlédnout k veškeré práci 

přesčas (§ 127 odst. 3 zákoníku práce). Řediteli školy jsou rovněž 

propláceny nadúvazkové hodiny.  

Určení platu předpokládá zařazení do platové třídy a platového 

stupně. Obecně platí, že zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy, 

ve které je podle nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, zařazena 

nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje (§ 

3 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.). 

 

1.3.4 Ředitel školy jako statutární orgán 

Škola je samostatným právním subjektem, v jehož čele stojí ředitel 

školy – statutární orgán. Kdo se může stát ředitelem školy, upravuje zákon o 

pedagogických pracovnících, konkrétně § 5: „Ve veřejných (ale i 

neveřejných) školách je zaměstnavatelem škola jako určitá právnická osoba 

(například příspěvková organizace, společnost s ručením omezeným). 

Jménem právnické osoby jedná statutární orgán. Ve veřejných školách je 

statutárním orgánem ředitel školy. V neveřejných školách (s výjimkou 

školských právnických osob) statutární orgán (například jednatel 

společnosti s ručením omezeným) může, ale nemusí být současně ředitelem 

školy.“
11

  

Řediteli školy je věnován § 130 a § 164-166 zákona č. 561/2004 Sb., 

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

                                                           
11

 PUŠKINOVÁ M., Novela školského zákona: přehled nejdůležitějších změn. Řízení 

školy: Odborný měsíčník pro ředitele škol. 2012, č. 2., s. 14 
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(dále jen „školský zákon“). V § 130 školského zákona je mimo jiné 

stanoveno, že ředitel je statutárním orgánem školské právnické osoby. 

Statutární orgán se zapisuje do „školského rejstříku“ a je jím ten, koho takto 

označuje zákon, statut, zřizovací listina, stanovy nebo jiný zřizovací či 

základní dokument právnické osoby. Statutární orgán činí veškeré právní 

úkony za právnickou osobu, včetně pracovněprávních podle ustanovení § 11 

zákoníku práce.
12

 

Ve školství se ředitel setkává s více právními odvětvími. Ředitel 

vystupuje ve správním právu jako orgán veřejné moci, v soukromém právu 

zase jako zaměstnavatel, neboť uplatňuje pracovní právo. Výkon funkce 

ředitele školy patří mezi nejnáročnější manažerské pozice. To je dáno 

především šíří potřebných kompetencí. Ředitel školy musí 

disponovat základními manažerskými kompetencemi stejně jako manažeři 

jiných firem (strategické kompetence, kompetence zaměřené na týmovou 

práci apod.) a současně řadou specifických kompetencí vyplývajících ze 

školského prostředí (kompetence řízení procesu vyučování a tvorby 

učebního prostředí, kompetence zaměřené na kvalitu vyučování a školy 

apod.).
13

 

 

1.3.5 Ředitel školy jako zaměstnavatel a zaměstnanec 

Ředitel školy jako statutární orgán vykonává pravomoc 

zaměstnavatele. Do funkce je jmenován zřizovatelem školy, kterým bývá 

rada obce či rada kraje. S jeho jmenováním se zakládá pracovní poměr na 

období šesti let dle § 166 odst. 2 školského zákona. Uzavření pracovní 

smlouvy a její náležitosti upravuje zákoník práce, nikoli však náležitosti 

jmenování. Je zajímavostí, že zřizovatel, v tomto případě rada obce či kraje, 

není zaměstnavatelem ředitele školy, nýbrž je jím škola jako právnická 

osoba. Znamená to, že ředitel školy je zaměstnancem a zároveň sám sobě 

                                                           
12

 www.pracepropravniky.cz 
13

 BAREŠ, M. Kompetenční profil ředitelů škol. Řízení školství: Odborný měsíčník pro 

ředitele škol. 2013, č. 1. 
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zaměstnavatelem.  

Z toho vyplývají následující pravomoci ředitele: 

 ředitel uzavírá sám se sebou pracovní smlouvu 

 ředitel uzavírá sám se sebou dohody o pracích konaných mimo 

pracovní poměr 

 ředitel sám se sebou může uzavřít dohodu o rozvázání pracovního 

poměru 

 ředitel sám sobě určuje rozsah přímé vyučovací činnosti 

 ředitel sám sobě určuje a oznamuje dobu čerpání dovolené 

 ředitel sám sobě určuje čerpání dnů samostudia 

 ředitel sám sobě poskytuje pracovní volno 

 ředitel sám sobě omlouvá nepřítomnost v práci 

 ředitel sám sebe vysílá na pracovní cestu 

 

1.3.6 Ředitel školy jako orgán státní správy 

Nově školský zákon uvádí v § 183 odst. 1, na které rozhodování 

v oblasti státní správy se správní řád nevztahuje. Pro ředitele veřejné školy 

jako orgán státní správy z nového školského zákona jasně vyplývá, že na 

všechny případy § 165 odst. 2 se vztahuje správní řád. 

Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo 

svazek obcí, rozhoduje podle § 165 odst. 2 školského zákona o právech a 

povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech: 

a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzdělávacího plánu a 

zamítnutí žádosti o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku, 

b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ukončení předškolního 

vzdělávání, zařazení dítěte do přípravného stupně základní školy 

speciální a zařazení dítěte do přípravné třídy základní školy,  

c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky,  

d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy,  
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e) přijetí k základnímu vzdělávání podle, přestupu žáka, převedení žáka 

do jiného vzdělávacího programu a o zamítnutí žádosti o povolení 

pokračování v základním vzdělávání,  

f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle a následujících, vyšší 

odborné škole a následujících a v konzervatoři,  

g) zamítnutí žádosti o přestup, změnu oboru vzdělání, přerušení 

vzdělávání a opakování ročníku,  

h) zamítnutí žádosti o pokračování v základním vzdělávání,  

i) podmíněné vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo 

školského zařízení,  

j) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání, 

k) povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka.
14

 

 

Správní řád v případech uvedených v § 165 odst. 2 školského zákona 

se rovněž vztahuje na rozhodování ředitelů soukromých a církevních 

základních škol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpis 
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2 Praktická část 

 

2.1 Cíl výzkumu 

Hlavní cíl 

 Zmapovat aktuální stav právního vědomí ředitelů základních škol. 

Dílčí cíle 

 Zmapovat prostřednictvím výzkumu v základních školách, jejichž 

zřizovateli jsou města České Budějovice, Český Krumlov, Kaplice a 

v základních školách spadajících do rozšířené působnosti těchto 

měst, jaké je právní vědomí ředitelů a ředitelek základních škol 

(dotazníkové šetření - právní řízení školy). 

 Zmapovat podíl ředitelů a ředitelek na řízení pracovněprávních 

vztahů ve škole. 

 Zjistit, jak se ředitelé a ředitelky základních škol vyrovnávají s 

aplikací změn v právních předpisech a jak jsou s novými právními 

normami seznamováni. 

 Zmapovat, jaký postoj zaujímají ředitelé a ředitelky základních škol 

k otázce práva, zda jeho znalosti považují za potřebné a jaké potíže 

týkající se právního řízení školy vnímají ve své praxi. 

 

2.2 Metody výzkumu 

Základním zdrojem výzkumu byl dotazník, který byl zaslán na e-

mailové adresy 75 ředitelům a ředitelkám základních škol, jejichž 

zřizovateli jsou města České Budějovice, Český Krumlov a Kaplice, a 

ředitelům a ředitelkám základních škol spadajících do rozšířené působnosti 

těchto měst. 
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Dotazník byl strukturovaný a částečně nestrukturovaný. Jeho 

záměrem bylo ověřit znalosti a dovednosti vedoucích pracovníků v oblasti 

školské legislativy, zjistit, jak vnímají problematiku práva ve své praxi, jak 

se podílejí na řízení pracovněprávních vztahů, jakým způsobem se 

seznamují s právními předpisy, jak se vyrovnávají se změnami v právních 

předpisech a jak své získané vědomosti předávají svým podřízeným.   

Všichni respondenti byli předem informováni, že dotazníky a jejich 

výsledky budou zcela anonymní a nemohou být žádným způsobem 

zneužity. Ostatně o anonymitě odpovědí na otázky mohla respondenty ujistit 

i elektronická forma odesílání dotazníku na uvedený odkaz, kde není 

v žádném případě uveden odesílatel.  

První část dotazníku obsahovala otázky zjišťující věk respondentů, 

jejich vzdělání, dobu pedagogické praxe, dobu výkonu řídící funkce, typ 

školy. Ve druhé části byly obsaženy otázky zjišťující úroveň znalostí a 

dovedností ředitelů a ředitelek z oblasti školské legislativy.       

Z uvedeného počtu zaslaných dotazníků byla návratnost 42%, což je 

28 dotazníků.  

 

2.3 Zpracování dotazníků 

Všechny dotazníky byly statisticky zpracovány. 

1. Z odpovědí na otázky byly vyhodnoceny absolutní nebo relativní četnosti. 

2. Pro volné odpovědi v dotazníku byl zvolen výčet nejčastěji se 

objevujících odpovědí nebo případná citace. 

3. Výsledky získané v dotaznících byly pro názornost a přehlednost graficky 

zpracovány. 
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2.4 Výzkumné předpoklady 

Pro průzkum byly stanoveny následující čtyři výzkumné předpoklady:  

1. Ředitelé považují oblast práva ve vedení školy za nejdůležitější. 

2. Ředitelé se pravidelně vzdělávají v oblasti práva. 

3. Nedostatečné právní vědomí způsobuje ředitelům škol nejistotu ve 

vykonávání funkce. 

4. Ředitelé postrádají právní pomoc ve vedení škol. 

 

2.5 Výzkum v daném regionu 

Výzkum byl prováděn v základních školách, jejichž zřizovateli jsou 

města České Budějovice, Český Krumlov, Kaplice a v základních školách 

spadajících do rozšířené působnosti těchto měst. 

 

2.5.1 Analýza dotazníkového šetření  

1.otázka: Kolik je Vám let? 

Otázka směřovala k určení průměrného věku respondentů. 

Zjištění: Relativní četnost průměrného věku respondentů je 50%, a to 

v rozmezí od 41 do 55 let.                                          
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Graf č. 1 
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Popis grafu:  1/ 41 - 55 let   2/ 56 let a více  3/ 31 - 40 let   4/ 18 - 30 let  

 

2. otázka: Jaká je délka Vaší pedagogické praxe? 

Otázka směřovala ke zjištění, jak dlouho pracují ředitelé a ředitelky 

základních škol v učitelské profesi.                                                                                                             

Zjištění: Relativní četnost průměrné délky pedagogické praxe je 33% v 

rozmezí 21 let a více.   

Graf č. 2 
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Popis grafu: 1/ 21 let a více   2/ 16 - 20 let   3/ 11 - 15 let   4/ 0 - 10 let 
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3.otázka: Jaké je Vaše nejvyšší ukončené pedagogické vzdělání?  

 

Otázka směřovala ke zjištění, jaké převažuje u respondentů nejvyšší 

dosažené vzdělání.                                                                                                                

Zjištění: Z dotazníků jednoznačně vyplývá, že ve sledovaných regionech 

mají všichni oslovení vedoucí pracovníci vysokoškolské vzdělání.  Relativní 

četnost je tedy 100%. 

 

Graf č. 3 

 

100%

1

 

Popis grafu:  1/ vysokoškolské   2/ vyšší odborné   3/ střední s maturitou     

4/ nemám pedagogické vzdělání                                  

 

4. otázka: Kolik let jste ve funkci ředitele (ředitelky) základní školy? 

Otázka zjišťovala, kolik let vykonávají ředitelé či ředitelky vedoucí funkci.                   

Zjištění: Výsledky dotazníků ukazují, že nejvíce vedoucích pracovníků 

základních škol setrvává ve funkci 11 – 15 let. Relativní četnost je 32%.  
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Graf č. 4 
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Popis grafu: 1/ 11 - 15 let   2/ 6 - 10 let   3/ 16 let a více   4/ 1 - 5 let    

 

5. otázka: Jaký typ školy řídíte? 

Otázka směřovala ke zjištění typu školy, kterou dotazovaný vedoucí 

pracovník řídí.                                                                                          

Zjištění: Většina respondentů řídí plně organizovanou základní školu. 

Relativní četnost je 72%. 

Graf č. 5 
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Popis grafu: 1/ plně organizovanou základní školu   2/ malotřídní školu      

3/ základní školu pouze s 1. stupněm  
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6. otázka: Jaký je Váš styl řízení? 

Otázka vedla ke zjištění, jak dotazovaný vedoucí pracovník na základě 

sebehodnocení hodnotí svou řídící činnost.                                        

Zjištění: Více jak dvě třetiny ředitelů a ředitelek volí demokratický styl 

řízení, tedy upřednostňují dialog, spolupráci a diskuzi se svými 

podřízenými. Relativní četnost je 78%. 

Graf č. 6 
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Popis grafu: 1/ demokratický (diskutujete se zaměstnanci)   2/ liberální 

(přátelský)  3/ direktivní (rozhodujete sám)   4/ volná uzda (každý si dělá, co 

chce) 

 

7. otázka: Jste seznamován(a) s právními předpisy? 

Otázka směřovala ke zjištění, jakým způsobem jsou vedoucí pracovníci 

základních škol seznamováni s novými právními předpisy.                                                                         

Zjištění: Většina vedoucích pracovníků uvedla, že jsou seznamováni 

s právními předpisy, ale z vlastní iniciativy. Informace se snaží hledat na 

webových stránkách MŠMT, kupují si knižní výklady zákonů. Mnozí 

z dotazovaných dostávají na základě smlouvy aktuality z oblasti práva 

prostřednictvím e-mailů, například z Kartotéky J. Mikáče, jiní vyhledávají 

potřebné informace v časopisu Řízení školství, na seminářích vedených 
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právníky a na školeních určených pro vedoucí pracovníky ve školství.  

Mnozí získávají informace samostudiem aktuálních právních předpisů nebo 

již absolvovali funkční studium pro ředitele (FS 1). Relativní četnost kladné 

odpovědi je 64% z oslovených ředitelů a ředitelek. 

Graf č. 7 
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Popis grafu:  1/ ano - prosím uveďte, kým   2/ ne 

 

8. otázka: Jaká je podle Vás informovanost vedoucích pracovníků v oblasti 

právních předpisů ze strany MŠMT?  

Otázka vedla ke zjištění, zda jsou vedoucí pracovníci základních škol 

dostatečně informováni v právní oblasti ze strany MŠMT.                                                                                    

Zjištění: Jak ukazuje graf, většina dotazovaných považuje informace od 

MŠMT za nedostatečné. Relativní četnost odpovědí je 64%. 
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Graf č. 8 
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Popis grafu: 1 - nedostatečná   2 - dostačující   3 - žádná   4 - vyčerpávající 

 

9. otázka: Jsou Vám jako řediteli (ředitelce) poskytovány poradenské služby 

v oblasti práva jinou osobou či institucí ? 

Otázka směřovala ke zjištění, zda mají ředitelé a ředitelky možnost 

v případě potřeby se obrátit na kompetentní osobu či instituci, která jim 

poskytne pomoc v právní oblasti, a v případě kladné odpovědi popsat, kdo 

konkrétně jim právní pomoc poskytuje.             

Zjištění: Relativní četnost kladných odpovědí je 57%. Některé odpovědi na 

tuto otázku  se ztotožňovaly s odpověďmi na otázku číslo sedm. Z odpovědí 

vyplývá, že vedoucí pracovníci základních škol využívají právní pomoci 

zasíláním dotazů na MŠMT, poměrně často se obracejí na právní oddělení 

krajského úřadu či vyhledávají pomoc v řadách právníků-kamarádů. Někteří 

vedoucí pracovníci využívají právníky, kteří pracují pro obec nebo si oni 

sami najímají externí pracovníky z řad právníků. Z výsledků dotazníku je 

patrné, že ředitelům a ředitelkám ve většině případů neposkytuje právní 

pomoc při výkladu nových zákonů kompetentní osoba či k tomu určená 

instituce, relativní četnost je 43%. Ředitelé a ředitelky často uvádějí, že na 

odbornou právní pomoc ze strany právníka jim nezbývají finance, proto 
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vyhledávají pomoc jiným způsobem, například na internetu, na poradách 

ředitelů či mezi svými kolegy.  

Graf č. 9 
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Popis grafu: 1/ ano - prosím uveďte, kým a jakým způsobem   2/ ne 

 

10. otázka: Jednáte vždy v souladu s platnými zákony? 

Otázka měla přinést odpověď na to, zda ředitelé a ředitelky jednají dle 

platných zákonů v daných situacích vyžadujících vysoké právní vědomosti.                                                

Zjištění: 36% z oslovených uvedlo kladnou odpověď, 14% z oslovených 

uvedlo zápornou odpověď a 50% z oslovených ředitelů a ředitelek uvedlo, 

že neví, zda postupují vždy podle platných právních přepisů. Relativní 

četnost v tomto případě je 50%. 
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Graf č. 10 

50%

36%

14%

1

2

3

 

Popis grafu: 1 - nevím   2 - ano   3 – ne 

 

11. otázka: Uvažujete o zvyšování kvalifikace vysokoškolským studiem? 

Otázka směřovala ke zjištění, zda respondenti uvažují o vysokoškolském 

studiu, aby si tak zvýšili kvalifikaci.                                                   

Zjištění: Jak ukazuje graf, z kladných odpovědí vyplývá, že pouze 18% 

z dotazovaných by uvažovalo o vysokoškolském studiu, 43% z 

dotazovaných však o dalším studiu neuvažuje vůbec. Relativní četnost 

záporných odpovědí je tedy 43%. 
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Graf č. 11 
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Popis grafu: 1/ ne   2/ pouze v případě, že další studium bude podmínkou 

setrvání ve funkci ředitele školy   3/ ano   4/ v žádném případě                                                                    

12.  otázka: Máte ve Vaší základní škole zpracovaný „Plán dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků“?                                                                                                                              

Otázka směřovala ke zjištění, jaký je stav dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků základních škol.                                                                                                               

Zjištění: Z odpovědí vyplývá, že ve větší části základních škol existuje 

„Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků“. Relativní četnost je 

82%.   

Graf č. 12 
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Popis grafu: 1/ ano   2/ ne 
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13. otázka: Jaký je Váš vztah k dalšímu vzdělávání pedagogických 

pracovníků? 

Otázka vedla ke zjištění, jaký postoj zaujímají vedoucí pracovníci k dalšímu 

vzdělávání pedagogů. Zda ho podporují nebo dokonce považují za nezbytně 

potřebné v jejich profesním růstu.                                                       

Zjištění: Jak ukazuje graf, 71% z oslovených ředitelů a ředitelek další 

vzdělávání podporuje, 29% ho dokonce vyžaduje a pokládá za nezbytně 

potřebné pro pedagogy. Relativní četnost je 71%. 

Graf č. 13 
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Popis grafu: 1/ podporuji ho   2/ je nezbytně potřebné pro pedagogy, proto 

ho vyžaduji    3/ je to věc každého učitele   4/ není nezbytně potřebné pro 

práci pedagogů 

 

14. otázka: Jaká školení týkající se školských právních předpisů nabízíte 

zaměstnancům?   

Otázka měla zjistit, zda ředitelé a ředitelky základních škol pořádají školení 

pro pedagogické zaměstnance týkající se nových školských právních 

předpisů.                                            

Zjištění: Z odpovědí v dotaznících vyplývá, že všichni ředitelé a ředitelky 

pořádají pravidelně na začátku školního roku školení o bezpečnosti práce a 
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školení týkající se požární ochrany. Jeden z ředitelů uvádí, že vyučující 

tělesné výchovy téměř pravidelně navštěvují vzdělávací akce k tématům o 

právních předpisech ve školství týkající se zejména vyučovacích hodin 

tělesné výchovy, pobytových akcí a kurzů. Jiný z ředitelů dále uvádí, že 

pedagogický sbor v roce 2012 absolvoval akreditovaný seminář Právo ve 

škole s Mgr. Michaelou Veselou.  Dodává, že pokud si některý pedagog 

vybere z nabídky vzdělávacích institucí seminář zaměřený na 

pracovněprávní vztahy či školské právo, rád mu ho uhradí. Jiný z řídících 

pracovníků ze sledovaných regionů rozesílá e-mailem novinky ve školních 

předpisech a následně řeší výklad a případné dotazy v rámci pedagogických 

rad nebo provozních porad. Zaměstnanci pak stvrdí svými podpisy, že byli 

proškoleni. Jedna ředitelka základní školy seznamuje zaměstnance poté, co 

sama absolvuje seminář o právních předpisech a jejich aktuálních změnách. 

 

15. otázka: Jakým způsobem seznamujete zaměstnance s jejich právy a 

povinnostmi při přijímání do pracovního poměru? 

Otázka směřovala ke zjištění, zda ředitelé a ředitelky základních škol 

vycházejí ze zákona při přijímání nových zaměstnanců do pracovního 

poměru.                                                    

Zjištění: Výsledky dotazníků ukazují, že více jak polovina ředitelů a 

ředitelek základních škol dává zaměstnancům při přijímání do pracovního 

poměru pouze přečíst pracovní smlouvu. 46% ředitelů a ředitelek podrobně 

rozebírá se svým novým zaměstnancem jeho práva a povinnosti vyplývající 

z jeho profese při uzavírání pracovní smlouvy. Relativní četnost je 54%. 
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Graf č. 15 
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Popis grafu: 1/ nechám zaměstnance přečíst si pracovní smlouvu   2/ při 

podepisování pracovní smlouvy důkladným rozborem   3/ neseznamuji, vše 

ponechávám na zaměstnanci 

 

16. otázka: Seznamujete zaměstnance s novými právními předpisy 

pravidelně? 

Otázka vedla ke zjištění, zda respondenti seznamují své zaměstnance s 

novými právními předpisy pravidelně.                                               

Zjištění: Jak ukazuje graf, ve sledovaných regionech 71% ředitelů a 

ředitelek základních škol pravidelně seznamuje své zaměstnance s novými 

právními předpisy a volí k tomu formu pravidelných pedagogických porad. 

11% seznamuje zaměstnance jen tehdy, pokud o to požádají a 2% ředitelů a 

ředitelek své zaměstnance s novými právními předpisy neseznamuje vůbec. 

Relativní četnost je 71%.                                                
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Graf č. 16 
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Popis grafu: 1 - ano   2 - neseznamuji   3 - jen pokud mne požádají 

 

17. otázka: Zajímají se Vaši zaměstnanci sami o informace v oblasti 

pracovněprávních vztahů? 

Otázka vedla ke zjištění, zda se zaměstnanci v základních školách zajímají 

z vlastní iniciativy o pracovněprávní vztahy. 

Zjištění: Výsledky dotazníku ukázaly, že z velké části vychází iniciativa od 

ředitelů a ředitelek. Relativní četnost je 58%. Pouze někteří zaměstnanci, 

což je 21%, projevují zájem v této oblasti a zbývajících 21% respondentů 

odpovědělo, že se zaměstnanci o informace v oblasti pracovněprávních 

vztahů nezajímají vůbec.  
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Graf č. 17 
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Popis grafu: 1/ iniciativa je pouze na mé straně 2/ pouze někteří zaměstnanci  

3/ ne  4/ano 

 

18. otázka: Jaké je podle Vás právní vědomí Vašich pedagogických 

pracovníků? 

V této otázce respondenti hodnotili právní vědomí pedagogických 

pracovníků.                 

Zjištění: 61% vedoucích pracovníků se domnívá, že právní vědomí jejich 

pedagogických pracovníků je špatné. 36% uvádí, že právní vědomí 

pedagogů je dobré a 3% z oslovených ředitelů a ředitelek vůbec tato otázka 

nezajímá. Relativní četnost je 61%. 
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Graf č. 18 
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Popis grafu: 1/ špatné   2/ dobré   3/ nezajímá mě to 

19. otázka: Kdo z pedagogických pracovníků má podle Vás právní vědomí 

na nejvyšší úrovni? 

Otázka vedla ke zjištění, kteří pedagogičtí pracovníci se orientují v právních 

otázkách nejlépe. Zjištění: Nejvyšší úroveň právního vědomí přiřazují 

respondenti učitelům zvyšujícím si kvalifikaci studiem. Relativní četnost je 

64% z dotazovaných. 

Graf č. 19 
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Popis grafu: 1/ učitelé, kteří se vzdělávají a zvyšují si kvalifikaci   2/ učitelé 

s delší pedagogickou praxí   3/ nikdo z učitelů 
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20. otázka: Kterou z uvedených oblastí považujete ve vedení školy za 

nejdůležitější a proč? 

Otázka vedla ke zjištění, která oblast ve vedení organizace je pro       

ředitele a ředitelky základních škol tou nejdůležitější a proč.                                                                             

Zjištění: Za nejdůležitější oblast ve vedení školy považují respondenti oblast 

právní. Relativní četnost je 57%. Podle některých dotazovaných je ze všeho 

nejdůležitější právě znalost právních předpisů a jejich aplikace v praxi, 

neboť s tím pak souvisí i lepší orientace v oblasti účetnictví školy a ve 

vedení financí. 

Graf č. 20 
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Popis grafu: 1/ oblast právní   2/ oblast ekonomická   3/ oblast mezilidských 

vztahů 

 

21. otázka: Vznikají v právní oblasti pro Vaši školu problémy? 

Otázka směřovala ke zjištění, zda se objevují v dané škole problémy 

související s právními předpisy.   

Zjištění: Z grafu lze vyčíst, že 61% respondentů o žádných problémech 

neví. 28% respondentů problémy v právní oblasti nevidí a zbývajících 11% 

problémy na pracovišti zaznamenává. Někteří respondenti uvádějí jako 
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konkrétní problém jednání s konfliktními rodiči, kteří mají své představy o 

tom, jak má škola fungovat. Několik respondentů uvedlo jako problém 

dohady se zřizovatelem. Podle dvou respondentů způsobuje problémy 

odlišný výklad některých předpisů. Jiný z oslovených ředitelů uvádí jako 

problém v této oblasti finanční náročnost, což se dá pochopit spíše jako 

nedostatek financí na právní služby. 

Graf č. 21 
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Popis grafu: 1/ o žádných nevím   2/ ne   3/ ano - prosím uveďte 

 

22. otázka: Zde můžete vyjádřit své názory, připomínky, popřípadě návrhy 

k danému tématu: 

V poslední otázce byl respondentům dán prostor k vyjádření názorů a 

připomínek.          

Zjištění: Dle vyjádření respondentů je pomoc ředitelům základních škol v 

právní oblasti mizerná. Jeden z dotazovaných uvádí, cituji: „Já sám se 

snažím najít co nejvíce informací k danému zákonu, porovnávám jednotlivé 

právní výklady, a pak se rozhodnu dle mého nejlepšího vědomí a svědomí 

použít ten výklad, který je nejméně kontroverzní.“  

Jiný z respondentů uvádí, cituji: „Bylo by dobré, aby MŠMT 

popřemýšlelo nad tím, jak v dané problematice ředitelům škol situaci co 
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nejvíce ulehčit, neboť i tak je kladena na vedoucí pracovníky ve školství 

obrovská zodpovědnost.“ Jedna z ředitelek základních škol uvádí 

následující, cituji: „Přivítala bych větší informovanost ze strany MŠMT, 

často mám pocit, že vypátrat nějaké informace na MŠMT je přímo 

detektivní činnost.“  

Další z respondentů uvádí, cituji: „Je zapotřebí, aby byli se školskou 

problematikou dostatečně obeznámeni starostové malých obcí. Zde člověk 

nejvíce naráží na neznalost. Starostové malých obcí vůbec nemají nastavená 

kritéria pro hodnocení školy. Jejich hodnocení je subjektivní a velkou roli 

hraje politická příslušnost.“  

Svůj názor vyjádřil další z respondentů takto, cituji: „Obecně právní 

povědomí v ČR je na nízké úrovni. Bohužel mezi lidmi ještě přetrvává, že 

co píší noviny, to je pravda, na co tedy studovat zákony. Většina lidí však 

žádný zákon nikdy nečetla, nebo alespoň ne celý. Každá škola by měla mít 

možnost zdarma spolupracovat s právníkem, kterého by mu v případě 

potřeby poskytl zřizovatel. Ředitel školy nemá vystudovaná práva a měly by 

být od státu zaručeny pro všechny školy zdarma služby v této oblasti. 

Ředitel školy se mnohdy dostává na velmi tenký led.“ 

 

2.5.2 Shrnutí dotazníkového šetření 

Z výsledků dotazníku pro ředitele a ředitelky základních škol 

vyplývá, že ve sledovaných regionech spadá dle věku většina respondentů 

do kategorie   41-55 let. Pedagogická praxe dotazovaných je v průměru 21 

let a více, funkci vedoucího pracovníka vykonává většina respondentů 11-

15 let.  Nejvyšší pedagogické vzdělání u ředitelů a ředitelek ve sledovaných 

regionech je ve všech případech vysokoškolské a většina z nich neuvažuje o 

zvyšování kvalifikace dalším vysokoškolským studiem. Více jak dvě třetiny 

dotazovaných řídí plně organizovanou základní školu. 
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Z výsledků dotazníku dále vyplývá, že dvě třetiny respondentů jsou 

seznamovány s novými právními předpisy, a to většinou formou 

samostudia, ke kterému přistupují z vlastní iniciativy. Výklady a novely 

právních předpisů si zjišťují prostřednictvím internetu či v odborné 

literatuře. Právě to však často vede k nejasnostem, pochybnostem a 

k celkové nejistotě ve vedení organizace. Pouze pět dotazovaných uvádí, že 

se zúčastňují školení a seminářů vedených odborníky. Dvě třetiny 

respondentů považují informovanost ze strany MŠMT v oblasti právních 

předpisů za nedostatečnou. Přibližně jedna třetina respondentů s právními 

předpisy seznamována není.  

Dotazovaní ředitelé a ředitelky podporují a vyžadují další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, neboť je podle nich nezbytně potřebné pro 

výkon pedagogické profese. Proto má většina z nich zpracovaný další „Plán 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.“                   

Z výsledků dotazníku dále vyplývá, že polovina respondentů neví, 

zda jedná vždy podle platných zákonů. Při přijímání do pracovního poměru 

upřednostňují před důkladným rozborem právních předpisů pouhé přečtení 

pracovní smlouvy novým zaměstnancem.                                                      

Z odpovědí dále vyplývá, že ředitelé a ředitelky pravidelně 

seznamují na pedagogických poradách své zaměstnance se změnami v 

zákonech a vyhláškách týkajících se jejich profese. Většina z nich uvádí, že 

se zaměstnanci nezajímají o otázky pracovněprávních vztahů a ponechávají 

iniciativu na svých nadřízených.  

S odpověďmi na tuto otázku souvisí výsledky další otázky 

v dotazníku, neboť co se týče právního vědomí pedagogických pracovníků, 

podle většiny respondentů je špatné. Podle ředitelů a ředitelek mají na 

nejvyšší úrovni právní vědomí učitelé, kteří se vzdělávají a zvyšují si 

kvalifikaci. 
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2.5.3 Vyhodnocení výzkumných předpokladů 

1. Ředitelé považují oblast práva ve vedení školy za nejdůležitější. 

2. Ředitelé se pravidelně vzdělávají v oblasti práva. 

3. Nedostatečné právní vědomí způsobuje ředitelům škol nejistotu ve 

vykonávání funkce. 

4. Ředitelé postrádají právní pomoc ve vedení škol. 

 

Výzkumný předpoklad č. 1 - Ředitelé považují oblast práva ve vedení 

školy za  nejdůležitější.    

Na otázku č. 20, kterou oblast ve vedení školy ředitelé a ředitelky 

škol považují za nejdůležitější, měli respondenti možnost výběru ze třech 

odpovědí. 57% respondentů uvádí na prvním místě právě oblast legislativy, 

přičemž zvolenou odpověď zdůvodňuje tím, že pro ekonomickou oblast a 

vedení účetnictví je právě znalost příslušných právních předpisů týkajících 

se financí velmi důležitá a bez výborné orientace v zákonech a vyhláškách 

se nelze správně orientovat ani v ekonomické oblasti školy.  

Tyto výsledky potvrzují výzkumný předpoklad, že ředitelé a 

ředitelky základních škol považují právní oblast ve vedení školy za 

důležitější než oblast ekonomickou či oblast mezilidských vztahů. 

Výzkumný předpoklad č. 2 - Ředitelé se pravidelně vzdělávají v oblasti 

práva. 

Tak jako všem pedagogickým pracovníkům, tak i ředitelům a 

ředitelkám základních škol ukládá zákon č. 563/2004 Sb., § 24 o 

pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, povinnost dalšího 

vzdělávání. Předpokládá se, že pro vedoucího pracovníka ve školství je 

vzdělávání nejen povinností ze zákona, ale je nutné, potřebné a žádoucí.  

V otázce č. 7 uvádí 64% respondentů, že jsou seznamováni 

s právními předpisy a jejich změnami. Většina z dotazovaných se z vlastní 

iniciativy účastní seminářů a školení vedených právníky a určených právě 
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pro vedoucí pracovníky ve školství. Někteří z dotazovaných absolvovali 

funkční studium pro ředitele škol (FS 1).  

Výsledky dotazníku potvrzují výzkumný předpoklad, že ředitelé se 

pravidelně vzdělávají v oblasti práva. Přestože se výše uvedená hypotéza 

potvrdila, překvapivé a až zarážející jsou odpovědi respondentů na otázku č. 

11, zda vedoucí pracovníci uvažují o zvyšování kvalifikace vysokoškolským 

studiem. V tomto případě jsem očekávala zcela jiný výsledek. Dotazník 

však ukázal, že 43% ředitelů a ředitelek nemá zájem o zvyšování 

kvalifikace, dalších 28% dotazovaných by studovalo pouze v případě, že 

další studium bude podmínkou setrvání ve funkci a dalších 11% 

respondentů v žádném případě studovat nechce. Pouhých 18% 

dotazovaných uvažuje o zvyšování kvalifikace studiem na vysoké škole. 

U ředitelů a ředitelek základních škol bych očekávala mnohem větší 

zájem o studium, neboť právě s obory tolik potřebnými pro vedení 

organizace jako jsou právo, ekonomie a vedení lidí, se na pedagogické 

fakultě nesetkali.  

 

Výzkumný předpoklad č. 3 - Nedostatečné právní vědomí způsobuje 

ředitelům škol nejistotu ve vykonávání funkce. 

 

V současné době jsou všechny základní školy v právní subjektivitě. 

Statutárním zástupcem je ředitel, plně zodpovědný za dodržování právních 

předpisů, u něhož se očekává výborná znalost zákona. Předpokládá se, že 

právní vědomí ředitele by mělo být na velmi dobré úrovni, neboť právě 

znalost práva posiluje postavení vedoucího pracovníka v jeho funkci. 

Z grafu č. 10 náležícího k otázce, zda ředitelé a ředitelky jednají 

vždy v souladu s platnými zákony, vyplývá, že 50% respondentů neví, zda 

jedná vždy v souladu s platnými zákony a dalších 14% uvádí, že v souladu 

s platnými zákony zkrátka nejedná. Zbývajících 36% dotazovaných je si 

vědomo, že jednají dle zákonů. Je dost překvapivé, kolik ředitelů či 
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ředitelek vůbec neví, zda neporušuje při svém rozhodování a jednání platné 

předpisy. Takové odpovědi rozhodně neukazují na vysoké právní vědomí 

vedoucích pracovníků škol. A pokud tomu tak je, jak si potom mohou být 

ředitelé jisti, že vedou organizaci v souladu s platnými předpisy v dalších 

oblastech jako jsou ekonomika, personalistika, pedagogika. Jak mohou 

s neznalostí právních předpisů s jistotou řídit organizaci? Znalost právních 

stránek školy.  

Z odpovědí na otázku č. 15, jakým způsobem ředitelé a ředitelky 

seznamují zaměstnance s jejich právy a povinnostmi při přijímání do 

pracovního poměru, vyplývá, že 54% ředitelů a ředitelek základních škol 

nechává zcela na zaměstnancích, aby se sami seznámili při uzavírání 

pracovního poměru s příslušnými právními předpisy, a to pouhým 

přečtením pracovní smlouvy. Důvodem, který vedoucí pracovníky 

základních škol vede k takovému jednání, může být neznalost právních 

předpisů nebo také pohodlnost či nedostatek času věnovat se novému 

zaměstnanci při uzavírání pracovního poměru tak, jak zákon ukládá. Obojí 

není známkou vysokého právního vědomí ředitelů a ředitelek základních 

škol.                

Takové výsledky výzkumu potvrzují výzkumný předpoklad, že 

nedostatečné právní vědomí vedoucím pracovníkům ve školách způsobuje 

nejistotu ve vykonávání řídící funkce.  

 

Výzkumný předpoklad č. 4 - Ředitelé postrádají právní pomoc ve 

vedení škol. 

 

Dosažené vzdělání ředitele základní školy bývá zpravidla 

vysokoškolské, získané studiem pedagogické fakulty. Toto studium 

rozhodně neumožňuje řediteli získat podrobný přehled o zákonech, 

vyhláškách, nařízeních vlády a dalších právních předpisech, jejichž znalost 

je potřebná pro výkon funkce ředitele školy. Nastolením právní subjektivity 

ve všech základních školách je povinností ředitelů, aby právní předpisy 

pevně ovládali. Toto však z praktického hlediska není zcela možné, a tak by 
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ředitelé a ředitelky základních škol s jejich především pedagogickým 

vzděláním měli mít možnost odborné právní pomoci ať už ze strany 

zřizovatele, tak ze strany MŠMT či příslušného krajského úřadu. 64% 

respondentů v dotaznících ale považuje informovanost od pracovníků 

MŠMT v právních záležitostech za nedostatečnou.  

V otázce č. 9 uvádí 57% ředitelů a ředitelek, že na odbornou právní 

pomoc ze strany právníka jim nezbývají finance, proto vyhledávají pomoc 

jiným způsobem, například na internetu, na poradách ředitelů či mezi svými 

kolegy. Z výsledků dotazníku je patrné, že ředitelům a ředitelkám ve většině 

případů neposkytuje právní pomoc při výkladu nových zákonů nikdo. 

V otázce č. 7, zda jsou vedoucí pracovníci seznamováni s právními 

předpisy a jakým způsobem, respondenti uvádějí, že jsou seznamováni 

s právními předpisy, ale většinou z vlastní iniciativy. Potřebné informace 

vyhledává 64% respondentů na webových stránkách MŠMT, v odborné 

literatuře, na seminářích, mezi kolegy, v odborných časopisech a jiných 

zdrojích, jakými jsou například internet či kolegové ředitelé z jiných škol.                          

Odpovědi na uvedené otázky v dotazníku potvrzují předpoklad, že ředitelé 

postrádají právní pomoc ve vedení škol. 
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Závěr 

Práci jsem rozdělila do dvou částí – teoretické a praktické. V první 

části jsem se zabývala nejprve teorií práva a výkladem základních právních 

pojmů. Domnívám se, že vedoucí pracovník ve školství, který je pověřen 

řízením a vedením školy a takřka denně se pohybuje v oblasti práva a 

pracuje s právními předpisy, by měl znát a orientovat se v základních 

právních pojmech. V teoretické části jsem proto vyložila pojmy jako je 

právo a jeho funkce, právní vědomí, právní stát, právní normy a jednotlivé 

druhy právních norem, právní vztahy, právní řád ČR, prameny práva, 

platnost a účinnost právních předpisů, působnost právních předpisů. 

Zabývala jsem se postavením ředitele jako statutárního orgánu, ředitele jako 

orgánu státní správy a ředitele školy v roli zaměstnavatele a zaměstnance, 

jeho pravomocemi a povinnostmi vyplývajícími ze školského zákona a 

s ním souvisejících právních předpisů.  

Ve druhé části mé práce jsem se věnovala dotazníkovému šetření 

zaměřenému na ředitele a ředitelky základních škol. Cílem výzkumu bylo 

zmapovat aktuální stav právního vědomí vedoucích pracovníků 

v základních školách. V jednotlivých otázkách dotazníku jsem se zabývala 

zjišťováním, jak se ředitelé a ředitelky orientují v právních předpisech, jak 

řídí pracovněprávní vztahy na pracovišti, jak se vyrovnávají s poměrně 

častými změnami v legislativě a jakým způsobem jsou s novými právními 

předpisy seznamováni. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jaký postoj 

zaujímají ředitelé k právní problematice a jaké potíže týkající se právního 

řízení školy vnímají ve své praxi.  

Právě v důsledku nízkých znalostí v oblasti práva ředitelé postrádají 

jistotu v právním řízení školy a mohou se dostat do situací, které mohou 

vést až k odvolání z funkce. Problematika školského a pracovního práva je 

mezi vedoucími pracovníky ve školství stále aktuálnější a často 

diskutovaná. Náročnost právního řízení prohlubují poměrně časté změny 

v legislativě. S přechodem škol a školských zařízení do právní subjektivity 

je na ředitele kladena plná zodpovědnost za vedení organizace ve všech 



 54 

oblastech. Ředitel školy má díky právní subjektivitě větší samostatnost při 

rozhodování o finančních a pracovněprávních záležitostech, ovšem o to 

větší se u něho očekávají dovednosti a znalosti v těchto oblastech.  

Jsem si vědoma, že odborné literatury, časopisů týkajících se školské 

legislativy a jiných materiálů, dostupných dnes hlavně na internetu, je 

nespočetně mnoho. Přesto věřím, že by tato práce mohla být přínosem 

zejména pro začínající ředitele a ředitelky škol, kteří se v mnohých 

případech skutečně teprve seznamují s pojmy jako je právo a jeho funkce, 

právní norma, právní řád, prameny zákona a se samotnými zákony, 

vyhláškami a dalšími právními předpisy.  Mohli by se tak lépe orientovat 

v povinnostech a pravomocech řídícího pracovníka ve školství, ve školském 

zákoně a právních předpisech spojených se školskou problematikou, 

v právních odvětvích, v systému právních předpisů podle druhu, právní síly 

a rámcového obsahu.  

Samotný výzkum a jeho výsledky by se mohly stát podnětem pro 

ředitele škol k dalšímu studiu tolik potřebnému pro výkon funkce řídícího 

pracovníka ve školství. Jak vyplývá z výsledků dotazníkového šetření, 

současné povinnosti a nároky na ředitele škol přímo volají po zvyšování 

kvalifikace, po studiu a neustálém vzdělávání, neboť jen tak se může ředitel 

školy stát úspěšným manažerem, který zodpovídá za ekonomiku školy, 

vedení lidí, právní oblast a v neposlední řadě tolik důležitý 

výchovněvzdělávací proces.  
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Příloha č. 1 

DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE A ŘEDITELKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

k bakalářské práci „Právní vědomí ředitele základní školy“ 

 

      Vážená paní ředitelko, pane řediteli,      

      jmenuji se Simona Korbelová, pracuji jako učitelka na jihočeské základní 

škole. V tomto roce dokončuji studium školského managementu na Univerzitě 

Karlově v Praze a připravuji se na obhajobu mé závěrečné práce „Právní vědomí 

ředitele základní školy“. Pro téma jsem se rozhodla proto, že ze své praxe a 

zkušenosti vím, jak nesnadné je sledovat stále se měnící a narůstající legislativu v 

našem oboru. Jsem si vědoma, jak velice jste vytíženi svými pracovními 

povinnostmi, přesto si Vás dovoluji formou níže uvedeného dotazníku požádat o 

pomoc při mapování aktuální situace, jak se jednotlivé základní školy vypořádávají 

s aplikací změn v právních předpisech, jak se ředitelé a ředitelky seznamují s 

novou legislativou. Dotazník je anonymní, údaje budou použity k samotnému 

zpracování práce a nebudou nijak zneužity. U otázek uzavřených máte na výběr z 

několika možných variant. Na otevřené otázky stačí stručná odpověď. Velmi bych 

uvítala Vaše osobní názory na tuto oblast.  

Děkuji Vám předem za Vaši ochotu a čas věnovaný dotazníku. 

 

1. Kolik je Vám let? 

a) 18 - 30 let 

b) 31 - 40 let 

c) 41 - 55 let 

d) 56 let a více  

2. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe? 

a) 0 - 10 let 

b) 11 -15 let 

c) 16 - 20 let 
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d) 21 let a více (upřesněte prosím) 

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené pedagogické vzdělání? 

a) střední s maturitou 

b) vyšší odborné 

c) vysokoškolské  

d) nemám pedagogické vzdělání 

4. Kolik let jste ve funkci ředitele (ředitelky) základní školy? 

a) 1 - 5 let 

b) 6 - 10 let 

c) 11 - 15 let 

d) 16 let a více (upřesněte prosím) 

5. Jaký typ školy řídíte? 

a) plně organizovanou základní školu 

b) základní školu pouze s 1. stupněm 

c) malotřídní školu 

6. Jaký je Váš styl řízení? 

a) direktivní (rozhodujete sám) 

b) demokratický (diskutujete se zaměstnanci) 

c) liberální (přátelský) 

d) volná uzda (každý si dělá, co chce) 

7. Jste seznamován(a) s právními předpisy? 

a) ne  

b) ano - prosím uveďte, kým: 

8. Jaká je podle Vás informovanost vedoucích pracovníků v oblasti právních 

předpisů ze strany MŠMT?  

a) vyčerpávající 

b) dostačující 

c) nedostatečná 
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d) žádná 

9. Jsou Vám jako řediteli (ředitelce) poskytovány poradenské služby v oblasti 

práva jinou osobou či institucí ?  

a) ne 

b) ano - prosím uveďte, kým a jakým způsobem: 

10. Jednáte vždy v souladu s platnými zákony? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

11. Uvažujete o zvyšování kvalifikace vysokoškolským studiem? 

a) ano 

b) pouze v případě, že další studium bude podmínkou setrvání ve funkci ŘŠ 

c) ne 

d) v žádném případě  

12.  Máte ve Vaší základní škole zpracovaný „Plán dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků“? 

a) ano 

b) ne 

13. Jaký je Váš vztah k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků? 

a) je nezbytně potřebné pro pedagogy, proto ho vyžaduji  

b) podporuji ho 

c) je to věc každého učitele 

d) není nezbytně potřebné pro práci pedagogů 

14. Jaká školení týkající se školských právních předpisů nabízíte 

zaměstnancům?   

      Prosím vypište: 

15. Jakým způsobem seznamujete zaměstnance s jejich právy a povinnostmi 

při přijímání do pracovního poměru? 
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a) při podepisování pracovní smlouvy důkladným rozborem  

b) nechám zaměstnance přečíst si pracovní smlouvu 

c) neseznamuji, vše ponechávám na zaměstnanci 

16. Seznamujete zaměstnance s novými právními předpisy pravidelně? 

a) ano 

b) jen pokud mne požádají 

c) neseznamuji 

17. Zajímají se Vaši zaměstnanci sami o informace v oblasti pracovněprávních  

      vztahů? 

a) ano 

b) pouze někteří zaměstnanci 

c) ne 

d) iniciativa je pouze na mé straně 

18. Jaké je podle Vás právní vědomí Vašich pedagogických pracovníků? 

a) dobré 

b) špatné 

c) nezajímá mě to 

19. Kdo z pedagogických pracovníků má podle Vás právní vědomí na nejvyšší 

úrovni? 

a) učitelé s delší pedagogickou praxí 

b) učitelé, kteří se vzdělávají a zvyšují si kvalifikaci  

c) nikdo z učitelů 

20. Kterou z uvedených oblastí považujete ve vedení školy za nejdůležitější a 

proč? 

a) oblast ekonomická 

b) oblast právní 

c) oblast mezilidských vztahů 
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21. Vznikají v právní oblasti pro Vaši školu problémy? 

a) ne 

b) o žádných nevím 

c) ano - prosím uveďte: 

22. Zde můžete vyjádřit své názory, připomínky, popřípadě návrhy k danému 

tématu: 
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