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Rozhovor č. 1 ( 19.12.2011) s ředitelem Základní školy: 

 

Tazatel: Pane řediteli, můžu nahrát náš rozhovor na diktafon a použít ho pro svou diplomovou 

práci? 

Respondent: Souhlasím s nahráním a jeho následným použitím. 

T: Tak, pane řediteli, jaká byla vaše cesta za vzděláváním po ukončení základní školy? 

R: Po skončení základní školy v roce 82 jsem nastoupil na děčínské gymnázium, kde jsem 

absolvoval v roce 86 a pak jsem udělal přijímačky na Přírodovědeckou fakultu do Prahy na 

obor geografie, který jsem úspěšně absolvoval, po ukončení jsem nastoupil do praxe na dva 

roky jako kantor. 

T: Má pedagogika tradici ve vaší rodině? 

R: Ano, můj tatínek učil celý život, v té poslední fázi potom byl asi deset let ředitelem 

základní školy.  

T: Co vás motivovalo k dráze pedagoga? 

R: Bezesporu příklad otce, často jsem s ním pobýval ve škole i o prázdninách, když jsme 

pomáhali v kabinetě, a tak to člověk do sebe nasákl. 



T: Na jakých pozicích jste působil před výkonem činnosti ředitele školy? 

R: Před výkonem ředitele školy jsem učil 2 roky na gymnáziu v Děčíně, poté jsem pět let učil 

na základní škole Březová na Starém městě a poté jsem se již stal ředitelem této školy. 

T: Jak a kdy jste se stal ředitelem této školy a kolik let jí řídíte? 

R: Stal jsem se jím v roce 2000, od prvního srpna a řídím jí až dosud, čili jedenáctým, 

dvanáctým rokem. 

T: Jak velká je vaše škola, to znamená: kolik máte žáků, tříd, obory, nebo podle jakého 

programu učíte, kolik máte učeben? 

R: Naše škola má maximální kapacitu 450 žáků, náš počet žáků se pohybuje těsně pod touto 

hranicí, hlídáme několik volných míst, kdyby… takže máme v současnosti 432 dětí a 

průběžně se to mění. Máme klasickou, úplnou základní školu s prvním až devátým postupným 

ročníkem, vždy paralelně, tudíž máme 18 tříd kmenových, máme 23 učeben. 

T: Jaký typ studia jste absolvoval v oblasti řízení školy? Které jsou dané § 5 Zákona o 

pedagogických pracovnících? 

R: Absolvoval jsem klasické funkční studium pro ředitele školy. 

T: Co považujete za své nejlepší úspěchy v poslední době? 

R: To asi nedovedu úplně přesně říct, tím úspěchem je to, že tady máme stále naplněnou 

školu, že mě ještě nevyhodili (smích). Další úspěch asi je, že se daří zařizovat školu v 

solidním, moderním stavu a postupně ji vybavovat také technologiemi a budovat okolí školy, 

nepovažuji naši školu za chudou školu, co se vybavení týče například. 

T: Co považujete za pozitivní v aplikaci školského práva pro řízení vaší konkrétní školy? 

R: No určitě to, že doposud jsme nemuseli řešit vůbec žádnou záležitost, která by byla v 

rozporu s tímto právem, že jsme se nemuseli zabývat žádnými nepříjemnými pracovně 

právními záležitostmi, všecko jsme si vyřešili přímo ve škole v duchu tedy právních předpisů. 

O tom tedy k právním předpisům. 

T: V čem vidíte slabiny ve školské legislativě pro právě váš druh školy? 



R: Tak tady bych to opravdu rozdělil na pracovně právní oblast a školskou legislativu. V té 

pracovně právní legislativě,… trošku se to má teď zlepšit. Vidím slabé postavení nebo 

možnosti zaměstnavatele na úkor zaměstnanců, protože by asi měl mít větší možnosti 

zaměstnavatel, nejen tedy operovat s přidělenými povinnostmi, zároveň by měl mít také k 

dispozici dostatečné prostředky k ohodnocení, to je jedna věc. Vadilo mi 150 hodin na 

dohody, to se teď má zvýšit na 300, to byla jedna z těch věcí, která mi vadila. Co se týče 

školské legislativy, tak tam rozhodně vidím tedy slabinu především v tom, že školní docházka 

je povinná, neboli klasická povinná školní docházka, kdy škola musí hlídat úplně všechno a 

vlastně rodič v tuto chvíli je z toho vyňat, myslím si, že to je pozůstatek ještě dob minulého 

století. V současné době bych uvítal spíš povinnost rodičů zajistit vzdělávání, tak jak je to 

často i v zahraničí.  

T: Máte nějaké konkrétní návrhy na změnu ve školském právu? Kromě toho co jste právě 

říkal? 

R: Tohleto si myslím, že je zcela závažná záležitost – povinnost rodiče zajistit vzdělávání a 

možnost tedy případně žáka vyloučit ze školy, což bych já navrhoval, samozřejmě pod 

určitými kriterii, to by bylo na rodičích… podle novely tohoto zákona by k tomu došlo, že by 

musel zajistit jinou školu, nebylo by to tedy na škole, aby vlastně to dítě dovedla sama za 

jakýchkoliv okolností až tedy k dosažení nějakého vzdělání. To si myslím, že by asi bylo 

nejzásadnější v této fázi.  

T: Má vaše škola stanovenou dlouhodobou vizi, minimálně na 10 let? 

R: Ano, máme koncepci, na deset let a teď tedy dělám druhou, protože jsem tu teď 12. rok, 

takže teď jedeme v té druhé. Pravdou je, že ta koncepce na dlouhé období je pro mě obtížná 

záležitost, protože se může splnit očekávání podstatně dříve, což se stalo v určitých věcech i u 

nás, na druhé straně přijdou věci nečekané, co se týče hlavně legislativy. Máme koncepci na 

deset let a snažíme se to hlídat. 

T: Realizujete nějaké zásadní změny v tomto školním roce?  

R: Co se týče té legislativy, … asi ne, snad jenom v tom, že nabíráme psychologa z programu 

VIP 3, takže tam to určitě bude jaksi souviset i s legislativním procesem i s tím, s pracovní 

náplní ve škole budovali i jinak si nejsem vědom, že bych… musíme počkat na schválený 

nový zákon školský, který se má novelizovat a je tam celá řada změn, v této fázi nejsem 

schopen posoudit. 



T: Do jakých projektů je škola zapojena a ze kterých zdrojů je financována? 

R: Takže už jsem jmenoval, od 1.1.2012 na dva roky jsme zapojeni do programu VIP 3, čili 

budeme mít na půl úvazku psychologa, další to co teď všechny školy,… jsme zapojeni do 

projektu „Evropské peníze do škol“ – tzv. šablony, to je také jaksi financováno z 

ministerských peněz, takže to je druhý takový projekt, který teď realizujeme. Máme podané 

další projekty menšího rázu, čili měkké projekty, ale uvidíme, jak dopadnou.  

T: Jaké styly řízení uplatňujete při vedení školy? 

R: Tak, rád bych spíše ten demokratický, možná liberální, ale on se tak nějak hodí pokaždé na 

něco jiného, nežli nějaký jiný přístup. Sám bych to nedovedl příliš specifikovat, mám rád 

dobré klima na pracovišti, ale určitě občas je potřeba využít i autoritativního přístupu.  

T: Jak důležitá je pro vás podpora vaší rodiny? 

R: Téměř zásadní. Moje paní je učitelka, takže ta podpora je výjimečná. 

T: Jaká je kvalifikovanost v pedagogickém sboru? 

R: Kvalifikovanost je téměř 100 %, máme pouze vlastně dva kolegy, kteří jsou ovšem na 

vysoké škole, teď jedou vzdělávání, takže vyjma těchto dvou, které už bych pomalu zahrnul 

mezi kvalifikované – jedna je už ve třetím ročníku, takže si myslím, že je velice dobrá.  

T: Jakou podporu k dalšímu vzdělávání mají pedagogové z vaší strany je už téměř 

zodpovězena. 

R: Má snaha je, vlastně do roka a do dne v podstatě mít 100 % a pak už se nevracet k 

nekvalifikovaným. V podestě tady jedinou výjimku tvoří zástupy za mateřskou, tam nemůžu 

nabídnout tomu, který zaskakuje nic jiného než tu dobu, po kterou bude kolegyně na 

mateřské. A tam tedy kvalifikovaný člověk dá většinou přednost práci jiné. V okamžiku 

jakmile bude Děčín zahlcen kvalifikovanými pedagogy, tak asi lze předpokládat, že všechna 

místa se obsadí kvalifikovanými. 

T: Takže další otázku jste už taky zodpověděl – kolik pedagogů v současné době studuje 

ucelenou formu studia… 

R: Ano, dva.  



T: Jaká je účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků formou jednotlivých 

vzdělávacích akcí? 

R: My upřednostňujeme podle plánu, především vzdělávaní v oblastech, které jsou pro školu 

přínosné, tzn. výchovný poradce, metodik primární prevence, management školy, pak 

metodiky jednotlivých předmětů, oni sami mají možnost vlastně vytýčit si, kterým směrem by 

chtěli jít, ale tady opravdu musíme bohužel vzhledem k prostředkům vybírat a tady bych řekl, 

že je veliký handicap, rádi bychom vzdělávali, ale v tom balíčku peněz na učebnice a když 

volíme, jestli si můžeme nakoupit učebnice pro děti, a nebo vzdělávat pedagogy, tak nás 

veřejnost, především rodičovská, „donutí“ upřednostnit učebnici. Těch prostředků je tak málo, 

že opravdu můžeme vybrat každý rok jen několik jednotlivců. 

T: Myslíte si, že kolektiv vašich pedagogů pracuje jako sehraný tým? 

R: Rád bych, v některých momentech si myslím, že k tomu nedochází, ale nejsem si jistý, že v 

takto velkém týmu se podaří někdy 100%,… vytvořit 100%, jednotný, kompaktní tým. Spíše 

k tomu musíme směřovat, ale nikdy se to pravděpodobně nepodaří.  

T: Mají všichni zaměstnanci povědomí o svých povinnostech a vědí, co se od nich očekává? 

R: Ano mají, ale je to potřeba neustále opakovat a probírat z různých stran, protože těch 

povinností je poměrně hodně a po nějaké době prostě jakoby ty povinnosti vyprchají, takže 

mají přesně dané jak psané, tak i samozřejmě probírané povinnosti, ale je toho opravdu tak 

široké spektrum, že je potřeba, abychom se k tomu neustále vraceli.   

T: Naplňuje škola všechny podmínky pro poskytování daného druhu vzdělávání? 

R: Určitě. 

T: Jak vaši učitelé přijímají potřebné změny? 

R: Musím být velice opatrný, řekl bych, že tak z 50 %, zejména u těch mladších to jde 

poměrně dobře, ale nicméně je potřeba ten terén připravit, ty změny téměř nikdy nelze dělat 

jednorázově. Musí tomu předcházet průzkum terénu, pohovory, ty kuloární záležitosti a pak 

teprve vyzkoušet danou změnu, teprve potom ji zavést. Když bych něco dělal ihned, 

jednorázově a od stolu z ředitelny, tak bych zplakal nad výdělkem. 

T: Takže jak se jim přizpůsobují? 



R: Učitelé nejsou vesměs, kdybych tak zobecnil, moc podnikaví lidé, oni jsou to tedy lidé, 

kteří mají rádi jistotu, kterou jim ne vždy člověk může dát, když se zavádí nová věc, takže je 

potřeba jít jim příkladem a je k tomu dovést. Trvá to poněkud déle.  

T: Jsou při zajištění změn dostatečně pružní? 

R: No myslím, že ne zcela. Učitel není ten, který je pružný ke změnám. 

T: Jakými prostředky probíhá spolupráce mezi školou a žáky? 

R: Tak to samozřejmě standardně, přes kolegy, přes třídní učitele atd. Potom máme 

kompletně zavedenou elektronickou komunikaci, kterou jsme zaměřili především na 

předávání jednoduchých a jasných zpráv, např. výsledků práce nebo konkrétních funí nebo 

změn třeba v rozvrhu a samozřejmě také na webu těm rodičům během roku při pohovorech 

mezi školou a rodiči. 

T: Jak hodnotíte spolupráci školy s rodiči žáků? 

R: Myslím si, že rodiče mají slabý zájem, zatím, o dění ve školství, dokládá to i slabá účast 

školních rad, jsou téměř nulové snahy podávat návrhy atd. atd. Škola tady tuto práci dělá tedy 

téměř 100%, těch rodičů, kteří jsou ochotní jaksi se zapojit do chodu školy je poměrně málo.  

T: Pokud už rodič přijde s nějakým podnětem, jsou to podněty pro školu pozitivní? 

R: Spíše ne, spíše se jedná o podněty negativního rázu, zcela výjimečně přijde někdo s 

pochvalou nebo s podnětem jak něco vylepšit, téměř vždycky se jedná o kritiku nebo o 

stížnost.  

T: Využívají učitelé při výchovně vzdělávací práci progresivní pedagogické postupy a 

metody? 

R: Tak domnívám se, že ta snaha tady je, především co se týče té informatiky, tam už jsme 

myslím hodně vepředu, co se týče používání nových digitálních pomůcek, atd. je to 

limitováno samozřejmě financemi, pokud se jedná o nové poznatky pedagogicko-

psychologické, tak tam se domnívám, že těch změn je poměrně hodně a je to na dlouhé lokte. 

Domnívám se, že psycholog, který u nás, jak jsem řekl, začne pracovat, tomu může hodně 

napomoci. Přichází nové věci, jako nové písmu, výuka genetické metody učení atd. A tam 

zase musíme být opatrní vzhledem k veřejnosti, nemůžeme si dovolit vzhledem k tomu, že 



škola samozřejmě jedná na tom, kolik bude mít žáků a nemůžeme si dovolit bezhlavě do toho 

vstoupit. Takže i ti učitelé jsou opatrní v tomhle.  

T: Domníváte se, že převážná většina pracovníků školy hodnotí úroveň vedení pozitivně? 

R: No, tak snad ano, možná s odstupem ano. Pochopitelně, že při takto velkém kolektivu, 

který čítá zhruba 43 pracovníků, z toho valná většina pedagogických, tak ani nelze očekávat, 

že bude 100% spokojenost, s figurou ředitele, ale domnívám se, že většina ano. Zase se 

domnívám, že kdyby většina ne, tak bych tu nebyl. 

T: Jsou porady, které vedete, pro zúčastněné efektivní? 

R: Děláme krátké porady každé pondělí, tam je jasně cílená efektivita zaměřená na týdenní 

činnost, pak děláme porady čtvrtletní a případně porady, které vyplývají z nových změn, které 

děláme podle potřeby jednou, dvakrát do roka. Jestli tam je ta efektivita…, no, vzhledem k 

tomu, že ty akce se daří splňovat, máme jich poměrně hodně, tak snad ano, ale jestli jsou 

přijímány dobře? Asi spíš ne. Jako je to přece jenom nutnost přijít brzy ráno na poradu a teď 

budu dělat právě nějakou změnu, to v pondělí ráno, to není ideální, ale zase je efektivní, 

máme přece jenom týden před sebou. 

T: přichází zaměstnanci s novými nápady a připomínkami? 

R: Ano, dá se říct, že ano.  

T: Jsou z vaší strany akceptovány? 

R: Většinou ano, pokud mají hlavu a patu. Samozřejmě, že pohled pedagoga je zcela odlišný, 

než vedení školy. Teprve až ten učitel se stane součástí vedení školy, tak pochopí, že je to v 

něčem jiném, což se těžko vysvětlí. Ideální by bylo, kdyby každý pedagog si na 14 dní mohl 

vyzkoušet být vedením školy, uvažujeme o tomto projektu. 

T: Mají zaměstnanci školy potřebné pravomoci i podmínky pro plnění svých úkolů?  

R: Myslím, že ano.  

T: Vyhodnocujete pravidelně plnění přidělených úkolů svým zaměstnancům? 

R: Ano, děláme hodnotící pohovory jednou za půl roku. 

T: Jak prosazujete reálné potřeby a požadavky ze strany pracovníků školy? 



R: No snažím se vyhovět. Protože vlastně jedna součást toho managementu, je vlastně 

každému dát slovo, prostě musí mít svůj prostor, takže právě součástí hodnotícího pohovoru 

je i požadavek a žádost ze strany toho zaměstnance, co chce ten půlrok, k čemu se chce 

dostat, popolézt o jeden stupínek nahoru. Takže, myslím, že ano.  

T: Máte pro hodnocení práce zaměstnanců vytvořena kriteria? 

R: Ano, ale nejsou přesně stanovené, i když potom to vlastní hodnocení finančně je obtížnější 

trošičku. A máme tzv. kriteria pro jaksi osobní příplatky, to jsou pohyblivé složky, jaksi 

mimořádné odměny, zavedli jsme ještě matematický, který se jmenuje „index kreativity“ z 

naší školy, jedná se o soubor 30 kriterií, které jsou pak hodnoceny matematicky.  

T: Co považujete za nejnáročnější ve své řídící činnosti? 

R: No, nejnáročnější, … ustát to ze všech stran, protože ta činnost je strašně různorodá, ta 

činnost není jenom o žácích, je to o financích, o provozu školy, o bezpečnosti, hygieně atd. 

Čili nejnáročnější je dobře se orientovat ve všech problematikách, které souvisejí s vedením 

školy.  

T: Které úkony považujete za zatěžující? 

R: Rozhodně papírování a teď bych řekl, že především nesmírné množství různých tabulek ať 

tedy od kraje nebo od zřizovatele. A ještě jedna věc… malá důvěra v to, aby měl ředitel 

možnost s rozpočtem operovat, aniž by musel úplně všechno vykazovat. Tam si myslím, že by 

měla být vyšší důvěra, a samozřejmě pokud to zvládá a je úspěšný, pokud to nezvládá, ať jde 

od válu, ale prostě měl by sám rozhodovat o balíku mezd, o mzdách jako komplexu, o balíku 

provozu jako komplexu – nikoliv rozdělovat na topení, žárovky, vytírání, mycí prostředky 

atd. Nedělal bych podpoložky podpoložek. Prostě jeden balík peněz a hospodař.  

T: jaké jsou vaše plány do budoucna? 

R: Komplexně? Tak těch změn je strašné množství,… já z hlediska plánů nemám ambice 

zatím jít na jakékoliv jiné či politické posty, má ambice je tu školu vést v souvislosti s těmi 

změnami, takže rozhodně bych se rád ještě sebevzdělával, což teď činím v rámci 

informačních technologií a ještě managementu školského, které bych chtěl dále studovat, jako 

moje kolegyně. 

T: pane řediteli, děkuji za čas a vaše odpovědi a přeju hodně zdaru. 



  

Zaslání doplňující otázky e-mailem: 

T:  

Pane řediteli, 

pomalu se blížím k cíli v psaní své diplomové práce. Protože od našeho rozhovoru uběhla 

spousta času a stalo se dost podstatných věcí, které nás pracovně ovlivnily, potřebovala bych 

znát ještě jednu odpověď na otázku: 

Jak Tě ovlivnila situace kolem konkurzů, kterého ses musel zúčastnit? Zejména by mě 

zajímalo, co cítíš nyní, když víš, že máš výkon činnosti ředitele omezený na šestileté funkční 

období? A to z pohledu změny v přístupu k práci, změny sebevědomí a entuziasmu. 

Odpověď stačí mailem, ale budu ráda, když bude co nejdříve. Vím, že času není nazbyt, ale 

uděláš to pro mě? 

Moc děkuji a těším se na brzkou zprávu. 

R: Odpověď: 

a) Vyhlášení konkurzu na mou pozici jsem vnímal od počátku velmi špatně. Neznám nikoho, 

kdo by se na obhajování svého postu těšil.  

To horší byl však fakt, že v případě neúspěchu se končící ředitel stává naprosto odkopnutým 

člověkem.  Málokdo by v takovém případě vůbec uvažoval, že by zůstal na původní škole - 

takže se (třeba i po letech úspěšné práce) stává nezaměstnaným. 

Což o to - řekněme, že se jedná o novou dobu, tvrdší nekompromisní a směřující ke zvyšování 

výkonů. Ale pak tedy plat a postavení ředitele rozhodně neodpovídá nastaveným parametrům! 

1/ Ředitel školy je vystaven abnormálním stresovým situacím 

2/Odpovídá za životy mnoha dětí. 

3/Odpovídá za desítky milionů korun. 

4/Plně odpovídá za úroveň vzdělávání školy. 

5/Dostává se do řady konfliktních situací. 



Plat, který je jen o pár tisíc korun vyšší než je průměrná mzda ve státě je hanbou našeho 

systému!!! 

 

b) Nově nastavený parametr- šestileté funkční období, mne kupodivu spíše zklidnilo. Je to 

proto, že vím, že s tím stejně nic neudělám a upřímně - dosud jsem byl spíše workoholikem. 

Práce mne naplňovala bezezbytku. Cítil jsem, že škola je v tom dobrém smyslu "moje". 

Nyní vím, že za šest let to může být jinak. Škola není moje a já odpovědně říkám, že se nyní 

budu bedlivě dívat kolem sebe. Třeba pro sebe objevím uplatnění, které bude lepší 

alternativou pro mou akčnost a vytrvalost v práci (a pochopitelně nabyté zkušenosti ve 

vedoucí pozici), protože člověk neví, jak to může za šest let dopadnout.  

Zcela jistě entuziasmus z práce již není na místě. Hezky rovnýma nohama na zemi.  

Závěrem: 

Plošný konkurz po nějakém období na slabé pozice ředitelů (manažerů :-D) je špatným 

řešením.  Plošná řešení jsou vždy diskutabilní. Zejména, když do procesu konkurzů může 

vstupovat i politika, nazlobený rodič - politik, školská rada - částečně třeba též politická... 

nebo, pedagog - politik či nazlobený a ukřivděný učitel. 

Daleko lepším řešením by byla přímá práce s ředitelem školy: 

Máš naplněnou školu? Co nového jsi do školy zavedl? Jak pracuješ s dětmi s vrozenými 

poruchami?  Vzkvétá tvá škola? ... Toto bez problémů zvládala ČŠI.  

Pokud by kritéria nebyla v souladu s úspěšnou školou, byl by dán termín, do kdy by měl 

ředitel školy provést nápravu. Teprve poté vyhlásit na jeho post konkurz. 

 

 

  

 

 



Rozhovor č. 2 (21.12.2011) s ředitelem střední školy 

 

Tazatel: Pane řediteli, než začne náš rozhovor, chci se zeptat, zda můžu nahrát náš rozhovor 

na diktafon a použít ho pro svou diplomovou práci? 

Respondent: Ano, můžete zapnout diktafon a nahrát si mé odpovědi pro potřeby vašeho 

výzkumu. 

T: Tak, pane řediteli, jaká byla vaše cesta za vzděláváním po ukončení základní školy? 

R: Po ukončení základního školství jsem šel studovat střední školu, což byla střední 

ekonomická škola, nyní obchodní akademie v Berouně.  Já jsem vždycky uvažoval o dráze 

kantorské, a takže po absolvování střední školy jsem začal studovat na vysoké škole 

ekonomické obor „učitelství ekonomických předmětů“, tím jsem si naplňoval svůj sen potom, 

že budu jednou učit. Nicméně po absolvování této školy jsem nešel učit, ale věnoval jsem se 

práci ekonoma v různých sférách národního hospodářství – Jak ve sféře výrobní, jako 

například čokoládovna Orion Praha, tak ve sféře státní správy na tehdejším okresním 

národním výboru, dnes jsou okresy zrušeny. A později jsem pracoval jako ekonomický 

náměstek ředitele Stavokonstrukcí Praha a poté jsem se vrátil k tomu, co jsem chtěl dělat a 

začal jsem učit na obchodní akademii v Děčíně po…, těsně po Sametové revoluci a jsem 

pracoval nejdříve,… nejdříve jsem tedy pracoval jako řadový učitel, byl jsem třídním 

učitelem, vyučoval jsem ekonomické předměty, zejména ekonomiku, marketink, 

management. Tehdy to bylo na počátcích, těsně po revoluci, a když končila stávající paní 

ředitelka, tak jsem víceméně i na určité doporučení sboru, se rozhodl jít do konkurzu na 

ředitele této školy.  

T: Děkuju. Má pedagogika tradici ve vaší rodině? 

R: U nás v rodině pedagogika tradici nemá, já musím říci, že jsem prožil svoje…, svůj život v 

rodině, kterou jsem byl adoptován, nicméně, i když nešlo o biologické rodiče, tak, považuji je 

za své rodiče, ale nikdo v této rodině nikdy nebyl učitelem.  

T: Co Vás motivovalo k dráze pedagoga? 

R: K práci pedagoga mě motivovaly dvě věci… jednak celkový zájem nejenom o školství, ale 

také třeba i o kumšt, o divadlo a o tyto věci, a ono se to trošku propojuje, protože v podstatě 



učitel je svým způsobem i hercem, ale protože jsem nemohl jít studovat herectví z toho 

důvodu, že si to nepřála tehdy moje maminka, se kterou jsem sám později žil, tak jsem se 

vydal spíše na tu dráhu pedagoga. Takže trošičku exhibicionismu, s trošičkou herectví a 

trošičku teda i zájem předávat informace a zkušenosti.  

T: Na další otázku jste mi v podstatě odpověděl – „Na jakých pozicích jste působil před 

výkonem ředitele školy“. Jak a kdy jste se stal ředitelem této školy a kolik let jí řídíte?  

R: Takže tuhletu školu řídím vlastně v podstatě deset let, protože to byl právě rok 2002, kdy 

jsem na základě vypsaného konkurzu, se stal ředitelem, tehdy ještě to byla škola ekonomická, 

nejmenovalo se to obchodní akademie, ale byla to vlastně ekonomická škola a obchodní 

škola, nicméně jsem se v tom roce 2002 takto rozhodl, protože tím byl i vyzván 

pedagogickým sborem, já jsem příliš tehdy po dráze ředitele netoužil, protože mi to připadalo 

hodně administrativní a já jsem chtěl hlavně učit. Nicméně jsem se rozhodl, dneska toho 

nelituji, že jsem prožil deset velice plodných let. 

T: Jak velká je vaše škola, kolik má studentů, studijní obory, případně i počet učeben? 

R: Takže škola má 420 studentů, třináct tříd a v oboru obchodní akademie se tady vyučují 

čtyři zaměření. Jednak je to evropský hospodářský asistent, to jsou lidé připravovaní pro státní 

správu a samosprávu, případně i instituce Evropské unie, pak je tady klasická obchodní 

akademie, která u nás má zaměření na kreativitu podnikání, což je zakládání vlastních firem, 

ale i působnost středoškolsky vzdělaného ekonoma ve všech oborech národního hospodářství, 

dále sportovní marketing a management, to je vlastně určitá kombinace ekonomiky a 

schopnosti jako manažer řídit sport, sportovní kluby atd., je to především pro aktivní 

sportovce. A to poslední vyvolala víceméně společenská poptávka a poptávka základních škol 

a to je manažer informačních technologií. 

T: Děkuju. Jaký typ studia jste absolvoval pro získání znalostí z oblasti řízení školy dané v § 

5, odst. 2… 

R: Já jsem absolvoval, já jsem toto studium absolvoval přímo na vysoké škole, protože tehdy 

existoval přímo pedagogický obor na vysoké škole ekonomické, který byl zván učitelství 

ekonomických předmětů a byl zároveň určen právě budoucím ekonomům a pedagogům, kteří 

budou vyučovat ekonomické předměty na tehdejších středních ekonomických školách. 

T: Co považujete za své největší úspěchy v poslední době? 



R: Já za svůj největší úspěch považuju celkovou rekonstrukci školy plus výstavbu nové 

tělocvičny plus výstavbu bufetu pro žáky atd. Do školy se díky regionálnímu operačnímu 

programu cca 130 milionů korun a já si myslím, že v té technické oblasti a oblasti zajištění 

podmínek pro výuku a existenci i učitelů v této škole bylo vykonáno mnoho a já jsem pyšný 

právě na tyhlety momenty, že se stala z obchodní akademie, z evropské obchodní akademie 

úplně nová škola. 

T: Co považujete za pozitiva v aplikaci školského práva pro řízení vaší školy? 

R: Já považuji za pozitivní to, že vlastně de facto ředitelům byly svěřeny určité pravomoce, 

považuji za správné i to, že ředitel není žádnou loutkou, která by byla spojena pupeční šňůrou 

anebo chcete-li provázkem se nějak svým zřizovatelem, že ta pravomoce rozhodovací řiditele 

je, samozřejmě tomu odpovídá plně i ta odpovědnost, ale tady existuje. Mě také trošičku také 

povzbudilo v té činnosti ředitele, je i to, že vlastně v podstatě právně máme možnost ve své 

funkci zatím tedy působit tak, aniž bychom byli, pokud správně řídíme školu, ohrožováni 

nějakým odvoláním a za každou cenu změnou nějakou, že jsme se někomu znelíbili nebo 

něco podobného. Tohle zatím funguje tak, že když člověk poctivě pracuje, tak tím ředitelem 

prostě je a může se plně tomu věnovat.  

T: V čem vidíte slabiny ve školské legislativě pro váš druh školy? 

R: Takže slabiny školské legislativy vidím za prvé: za každou cenu existence školské rady, já 

si myslím, že už to bude teď trošičku upraveno zákonem, že bude dobrovolná, protože 

samozřejmě školská rada mnohdy se může stávat zcela formálním orgánem, který je víc 

přítěží školy, než jejím plusem. Dále samozřejmě vidím i trošku negativní tu záležitost 

konkurzů na ředitele po šesti letech, myslím si, že činnost ředitelů je průběžně kontrolována, 

že špatný ředitel je odvolán, ale myslím si prostě, že obnovování nějakých konkurzů za 

každou cenu, tak jak se to možná připravuje, možná nikoliv, důvody zatím neznám, znění 

toho zákona může být trošku přítěží, takže tohle jsou některé věci, které mi v současné době 

trochu vadí. 

T: Máte nějaké konkrétní návrhy na změnu ve školském právu? 

R: Já si myslím, že školské právo jako takové je zakotveno dobře, ale problém možná je v 

tom, že některé věci, které se postupně novelizují, tak se nevylepšují, ale myslím, že vedou k 

horšímu. Dva konkrétní návrhy, které mám: zrušení školské rady a zodpovědnost přímo 

zřizovateli, to znamená, nechť zřizovatel zkontroluje, nechť je zřizovatelem projednána 



výroční zpráva atd., protože si myslím, že školská rada ani nemá příslušné pravomoce ani 

autoritu pro to, aby nějakým způsobem hluboce ovlivňovala život té školy. Myslím, že pokud 

je zřizovatel, a je škola v jeho kompetenci a majetku, pak se má ředitel zodpovídat přímo 

jemu, takže to je jedna věc, je zrušení školské rady a pak bych možná ještě trošičku jinak 

aplikoval záležitosti zákona týkající se české školní inspekce, protože… 

T: Další otázka,… má vaše škola stanovenou nějakou dlouhodobou vizi, minimálně na deset 

let a jak se daří ji naplňovat? 

R: Ano, takže dlouhodobou koncepci máme, vychází z dlouhodobého rozvoje kraje, my jsme 

především v té dlouhodobé koncepci dali dvě takové zásadní věci do ní, jednak rozvoj 

technický a rozvoj výchovně vzdělávací. Pokud jde o ten rozvoj zázemí, tak o tom jsem 

mluvil, to je vlastně rekonstrukce té školní budovy a vybudování nové tělocvičny, dále… to 

bylo splněno z toho regionálního operačního programu. A pokud jde o ty výchovně 

vzdělávací cíle, tak to souvisí také s tou technikou, protože ve škole je teď 13 interaktivních 

tabulí, atd., čili vyučuje se tímto způsobem, to byl také náš cíl, naším cílem bylo rozčlenit ten 

základní obor obchodní akademie na jednotlivá zaměření, zatraktivnit ho, a to se také 

podařilo, protože vyučujeme ve čtyřech zaměřeních.   

T: Tak,… realizujete nějaké zásadní změny v tomto školním roce? 

R: V tomto školním roce jsme realizovali zásadní změnu v tom, že jednak jsme uvedli do 

života už prakticky ve všech ročních školní vzdělávací program, uvedli jsme do života to, že 

vlastně byla otevřena nová tělocvična, čímž se nám zlepšilo zázemí ve škole, a také jsme v 

letošním školním roce otevřeli bufet s teplými jídly pro naše studenty. 

T: Do jakých projektů je vaše škola zapojena a z jakých zdrojů jsou financovány? 

R: Škola je zapojena do projektu financovaným ESF, konkrétně do operačního programu 

„Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, v současné době jsme jeden projekt dokončili, to 

bylo „Projektové řízení jako kompetence pracovníka školy“, druhý projekt probíhá, to je 

„Efektivní komunikace, cesta k úspěchu“, třetí projekt, který je připravován, je již schválen, je 

vlastně projekt „Vzdělávání zástupců ředitelů škol“.  

T: Jaké styly řízení uplatňujete při vedení školy? 

R: Já při vedení školy uplatňuji především styl přátelský a partnerský, nicméně se prolíná se 

všemi, řekl bych, manažerskými styly řízení, to znamená… jsou okamžiky, kdy člověk musí 



být autoritářský, jsou okamžiky, kdy musí být liberál a jsou okamžiky, kdy musí být 

byrokrat,… nicméně, vzhledem k počtu učitelů, čtyřiceti, se známe velmi dobře navzájem, čili 

uplatňuje se pro mě partnerský styl řízení nejlépe.  Využívám jedné zásadní své metody 

„chval veřejně a kárej mezi čtyřma očima“, což uplatňuji a myslím si, že se vytvořilo docela 

hezké rodinné prostředí ve škole.   

T: Jak důležitá je pro vás podpora vaší rodiny? 

R: No tak podpora mé rodiny je pro mě velmi důležitá, je fakt to, že manželka je také 

kantorkou, čili někdy je to plus, že si o věcech můžeme poradit a někdy je to mínus protože 

člověk má pocit, že zůstává ve škole i doma. 

T: Jaká je kvalifikovanost ve vašem pedagogickém sboru? 

R: Kvalifikovanost je v pedagogickém sboru, pokud jde o odbornou kvalifikaci i 

pedagogickou je až na jednoho človíčka, čili v počtu 39, splněna. V současné době si jedna 

učitelka toto doplňuje. 

T: Jakou podporu k dalšímu vzdělávání mají pedagogové z vaší strany? 

R: Absolutní podporu, samozřejmě vždycky si musíme říci, že je to vázáno samozřejmě na 

finanční prostředky celá tato záležitost, teda další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

nicméně se snažím vyhovět co nejvíce, protože si myslím, že je to věc velice důležitá, protože 

lidé nesmí žít jenom ve vakuu školy, ale musí si také přinášet nové poznatky.  

T: Takže v současné době studuje ucelenou formu studia jeden pedagog. 

R: Ano. 

T: Jaká je účast na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků formou jednotlivých 

vzdělávacích akcí? 

R: Formou jednotlivých vzdělávacích akcí, je ta účast velmi vysoká, pokud jde o výroční 

zprávu, kde se některé ty údaje uvádějí, takže z těch 40 se nám těch 32 plně zapojilo, to 

znamená, byli na jednom či více vzdělávání… jinak probíhá samozřejmě průběžné vzdělávání 

tím způsobem, že jednak se naši kantoři zúčastňují vzdělávacích aktivit, které přicházejí z 

různých vzdělávacích středisek atd. Ale na druhé straně ještě tady máme ještě také vlastní 

určitý systém vzdělávání, že spolupracujeme s různými organizacemi a máme třeba určitý 



systém vzdělávání třeba v oblasti práce s interaktivními tabulemi, v oblasti bezpečnosti práce 

atd., které si organizujeme třeba sami. 

T: Myslíte si, že kolektiv vašich pedagogů pracuje jako sehraný tým? 

R: Já si myslím, že vždycky se najdou nějaké rezervy, ale myslím si, že ano, že je tady 

spousta lidí, kteří skutečně školou žijí, a jsem přesvědčen o tom, že když je něco potřeba a tak 

dáme ruce i hlavy dohromady a působíme jako tým.  

T: Mají všichni zaměstnanci povědomí o svých povinnostech a vědí, co se od nich očekává? 

R: Určitě vědí, co se od nich očekává, protože mi samozřejmě k tomu, aby si uvědomili, to co 

se od nich očekává, nevyužíváme jenom toho, že jim dáme patřičné instrukce na počátku 

roku, ale v podstatě každá porada jak provozní, tak pedagogická, se dotýká právě tamtěch 

záležitostí, tak aby si kantoři uvědomovali, co se od nich chce, jaké jsou cíle a co od nich 

očekáváme.  

T: Naplňuje škola všechny podmínky pro poskytování daného typu vzdělávání?  

R: Určitě naplňuje, my jsme odstranili poslední překážku, což byly hygienické záležitosti, ale 

rekonstrukcí školy a vybudováním nových sociálních zařízení a celého zázemí splňujeme 

všechno. 

T: Jak vaši učitelé přijímají potřebné změny? 

R: Potřebné změny přijímají si myslím s určitými rozpaky, protože jsou-li to změny pozitivní, 

pak je to všechno v pořádku, ale bohužel dochází i k některým změnám negativním, viz třeba 

naposledy některé, u nás se sice nestávkovalo, ale některé momenty kritiky právě ministerstva 

školství, vazby na některé nové věci viz platů a odměňování atd. V podstatě si myslím, že 

jsou tady lidé všech věkových kategorií, a je dobré to, že vlastně dokážou velice dobře 

reagovat na změnu i ti starší učitelé, od kterých se to nemusí vždycky očekávat. Čili myslím 

si, obecně řečeno, kdybych na stupnici 10 měl ocenit učitele, jak reagují na změny, tak bych 

dal osmičku.  

T: Takže další otázka: Jak učitelé přijímají potřebné změny, byla již zodpovězena, ale jak se 

jim přizpůsobují? 

R: Přizpůsobují se jim tak, že jednak je respektují a jednak tam, kde je nějaký prostor v té 

změně ještě nějakou invencí přispět a dobrým nápadem k tomu, věci ještě vylepšovat, tak se 



snaží třeba i tu změnu jak bych řekl, přizpůsobovat podmínkám vzdělávání na obchodní 

akademii. Jako v tomto směru skutečně jsem spokojen, protože velká část sboru, samozřejmě 

nemůžeme nikdy říct, že 100%, ale je velmi aktivní. 

T: Takže při zajištění změn jsou dostatečně pružní? 

R: Jsou dostatečně pružní. 

T:Jakými prostředky probíhá spolupráce mezi školou a studenty? 

R: No tak mezi školou a studenty spolupráce probíhá několika způsoby, když zcela pomineme 

otázku výchovně vzdělávacího procesu, tak se nám velice osvědčilo to, že u nás existuje 

jednak studentská firma, která zpracovává nejrůznější projekty, a studenti jsou tak zapojováni 

do praktických částí života a jednak tak to, že jsme podstatně změnili praktickou maturitní 

zkoušku, už to není o písemné maturitní zkoušce praktické, ale je to o tom, že studenti vlastně 

na této škole, každý zpracovává svůj projekt a svoje případové studie, kde jsou zapojeni do 

praktického života a na tom samozřejmě se podílí ve spolupráci s nimi i spousta kantorů, 

protože samozřejmě takový projekt není ekonomika a není jenom účetnictví atd. Takže si 

myslím, že tahleta spolupráce a uvádění studentů do praktického života tím, že zpracovávají 

zcela praktické věci, se nám velice osvědčuje. Další věc je třeba to, že tady probíhá 

mimoškolní činnost nejrůznějšího charakteru, třeba já sám režíruju divadlo, takže tady 

existuje divadelní soubor, bude u nás premiéra v březnu divadelní hry, takže takhle se to třeba 

také tímto způsobem studenti, kteří mají určitý talent pro tuto záležitost, realizují. A dál tady 

probíhá veliká sportovní činnost, jsme zapojeni do asociace sportovních klubů 

středoškolských a sami a tady vlastně je ta spolupráce učitelů a studentů úplně perfektní. 

T: Jak hodnotíte spolupráci školy s rodiči studentů? 

R: Spolupráce školy s rodiči je trošičku omezená, protože ne všichni rodiče samozřejmě 

využívají rodičovských schůzek a dalších záležitostí, aby školu navštívili. Velkou roli u nás 

sehrává sdružení rodičů a žáků školy, protože tam pracujeme na všech věcech. Třeba sdružení 

rodičů u nás připravuje maturitní plesy, sdružení rodičů a žáků prostě přispívá i třeba sociálně 

slabším studentům na některé akce atd.  

T: přichází rodiče žáků s podněty, které jsou pro rozvoj školy pozitivní? 

R: Spíše žáci než rodiče, rodiče většinou přijdou třeba s nějakou stížností, která může být 

samozřejmě oprávněná, pak si z ní vezmeme nějaké ponaučení. Nicméně přichází žáci se 



zajímavými věcmi, třeba realizace bufetu vznikla na základě podnětu žáků, protože my jsme 

měly automaty na pití a bagety, to bylo nevyhovující a jednotvárné, takže sami si v 

uvozovkách vyžádali vlastně to, že tady je pro ně teď bufet. Jo, přichází i s řadou jiných 

podnětů, líbí se mi některé konkrétní podněty týkající se třeba realizace projektů ve prospěch 

sociálně slabších, ve prospěch nemocných atd. Čili dělají různé nejen charitativní a sbírkové 

akce, ale třeba i chodí někam mezi postižené děti do různých ústavů atd., kde pro ně dělají 

různý program, sbírají pro ně hračky a hodně věcí přichází od nich, nikoliv od nás. 

T: Využívají učitelé při výchovně vzdělávací práci progresivní pedagogické postupy a 

metody? 

R: Jak kdo, jak kdo!! Pracují třeba s interaktivními tabulemi, ale samozřejmě jsou tady ještě 

určití, já nikoho nebudu vyzdvihovat ani jmenovat, s kterými nejsem ještě úplně 100% 

spokojen proto, že je to pouze výklad, diktát do sešitů atd. Nelze říct o tom, že 100% všichni 

moderní techniku využívají, ale mám radost, že převažují ti, kteří ano. Zejména jsou to ti, 

kteří dodržují a nebojí se techniky a nebojí se jí využívat, dokážou využívat různých 

prezentací atd.  

T: Domníváte se, že převážná většina pracovníků školy hodnotí vedení školy pozitivně? 

R: To byste se musela zeptat přímo jich. Osobně si myslím, pokud jsme dělali autoevaluaci, 

dělali jsme jí mezi učiteli i žáky, způsobem tím, že to bylo zcela anonymní, tak si myslím, že 

ano. Samozřejmě, vždycky budou mít výhrady vůči vedení, vždycky budou mít… ne všem 

vždycky vyhovíme, nicméně jsem přesvědčen o tom, že ta situace je taková, že jsou víc 

spokojeni, než nespokojeni.  Odráží se to např. i na dobrých výsledcích. 

T: Jsou porady, které vedete pro zúčastněné efektivní? 

R: Porady vždycky musí být efektivní. Porada pro poradu mě nebaví a nezajímá, lidé se nudí, 

snižuje to autoritu vedení atd., vždycky děláme zápisy i z porady, úkol splnil/nesplnil atd., 

nová informace, prostudujte toto, udělejte toto atd. Čili jsou efektivní v tom, že jsou velice, 

bych řekl konkrétní, netrvají déle než by měly.  

T: přichází pracovníci s vlastními nápady a připomínkami? 

R: Určitě, určitě přicházejí, že jo samozřejmě, jsou tu některé záležitosti toho, že naši sami 

pracovníci přicházejí třeba s tím, že by bylo potřeba realizovat třeba to zaměření, po kterém 

volají základní školy, manažeři, IT, to je záležitost, která je dneska nejenom módní a moderní, 



ale myslím si společensky nezbytná. Vyplynulo to s určitého požadavku, učitelů nebo 

informací některých učitelů. Takže určitě přicházejí.  

T: Takže jsou ty připomínky, náměty akceptovány? 

R: Jsou akceptovány, pokud mají reálnou bázi.  

 T: Mají zaměstnanci potřebné pravomoci a podmínky pro plnění svých úkolů? 

R: Určitě mají, my jim necháváme určité akce, pravomocí a odpovědností, např. na vedoucí 

kateder, neboli chcete-li u nás předmětových komisí, na jednotlivé učitele, nemyslím si, že by 

tady nebyl prostor pro tvorbu prostě vlastních, pro realizaci vlastních myšlenek. Nesvazujeme 

nikoho žádnými, zbytečnými metodickými příkazy.  

T: kontrolujete pravidelně plnění předepsaných úkolů? 

R: Samozřejmě, že vyhodnocujeme, k tomu slouží především porady vedení, k tomu slouží 

porady jednotlivých kateder, k tomu slouží pedagogické porady, a provozní porady. Každý 

úkol, který byl zadán, musí být vyhodnocen. 

T: Jak prosazujete reálné potřeby a požadavky všech pracovníků? 

R: Co se tím myslí? Já tomu nerozumím. 

T: To jsou ty potřeby reálný, tedy skutečně jsou potřeba, …. 

R: Tak vyhovujeme samozřejmě, vyhovujeme, vyhovujeme, pochopitelně… tak třeba tady 

byla žádost na klimatizaci, což nebylo úplně jednoduché, jednak to stojí peníze a jednak i 

provoz, ale mají to, třeba ve sborovně, protože sborovna je nahoře úplně, je bez klimatizace, v 

létě je to špatné atd. Samozřejmě, pokud jsou reálné, oprávněné, tak maximálně se snažíme 

vyhovět. 

T: Máte pro hodnocení práce zaměstnanců vytvořena kritéria? 

R: Určitě jsou vytvořena kriteria, která jsou jak součástí pracovních řádu, tak jsou součástí 

dokumentů školy atd. A zejména jsou tato kriteria používána při hospitacích, protože my 

provádíme zhruba 15 hospitací během roku, jsou to hospitace, které souvisí s platovými 

postupy, jsou to hospitace třeba učitelů, kteří zavádí nové učitele, Jsou to hospitace vedení 

školy, obou zástupců i ředitele a právě třeba i v té, v tom hospitačním formuláři, jsou 

jednotlivá kriteria, která se hodnotí. 



T: Co považujete za nejnáročnější ve své řídící činnosti? 

R: Ve své řídící činnosti považuji za nejnáročnější to, aby škola měla dostatek finančních 

prostředků, to je dneska velice složitá záležitost zejména v provozních věcech, proto třeba se 

snažíme realizovat maximum projektů evropských proto, abychom třeba tu databázi školy 

nebo ty různé záležitosti týkající se informační technologií atd., nakoupili prostřednictvím 

jednotlivých projektů. A co je v současné době také, jak bych řekl trošičku v rámci ředitele, 

jsou také dosti, bych řekl, přebujelá administrativa související třeba se státními maturitami 

atd. To si myslím, že by se mělo zrušit. 

T: A které úkony jsou vysloveně zatěžující? 

R: Zatěžující úkon pro mě je, když nějaká zbytečná administrativa.  

T: Tak a poslední otázka, jaké jsou vaše plány do budoucna? 

R: Moje plány do budoucna jsou takové, že si myslím, že EOA, ať zůstává samostatná, nebo v 

kontextu spojení s jinou školou optimalizací, tak má budoucnost, protože už to dneska není 

ekonomická škola typu, která vychovává pouze děvčata pro administrativu, my tady máme 40 

% chlapců, je to škola manažerského typu. A já si dokonce myslím, že je to škola, která z toho 

pohledu, vzhledem k dalšímu vývoji, má budoucnost. Za důležité považuji i to, abychom 

vychovávali lidi schopné jít do života, abychom je připravovali prakticky, ale současně, aniž 

bychom suplovali roli gymnázia, je připravovali i pro studium na vysokých školách 

ekonomického směru a v tom já vidím budoucnost EOA. 

T: Děkuji za rozhovor 

 

Doplňující rozhovor s ředitelem (17.10.2012): 

T: Pane řediteli, potřebuji ještě dvě otázky… první je krátká, studium k získání kvalifikace k 

řízení školy? Jaké jsi získal? 

R: Tak já jsem absolvoval funkční studium, které bylo určeno ředitelům škol a jsem tedy 

absolventem celého tohoto procesu managementu řízení škol ve všech jeho jednotlivých 

částech. To znamená, že jsem absolvoval všechny studijní moduly, které studiu odpovídají.  

T: A to studium jsi získal kde? 



R: To studium jsem získal na fakultě Pedagogické, Univerzity Karlovy v Praze. V rámci 

celoživotního vzdělávání.  

T: Jak tě ovlivnila situace kolem konkurzu, kterého ses musel zúčastnit? Zejména by mě 

zajímalo, co cítíš nyní, když víš, že máš výkon činnosti omezený na šestileté funkční období? 

R: Nezasáhlo mě prakticky vůbec, protože když byl schválen zákon, tak se s touto 

alternativou muselo počítat, záleželo jenom na zřizovateli, tedy v našem případě v ústeckém 

kraji, pokud tak bude činit nebo nebude. Já jsem se na to řádně připravil, abych mohl 

absolvovat konkurz, a vůbec si nemyslím, že by to bylo něco, co by nějakým způsobem můj 

život narušilo. Pokud jde o další záležitosti,… schválení na šest let, samozřejmě je to 

záležitost, která může být na jedné straně pro někoho příjemná – jako šest let zajištěné práce, 

pokud ředitel neudělá tak markantní chyby, aby byl odvolán, na druhé straně to může být pro 

někoho frustrující, že je to jenom na šest let, ale já si myslím, že je to jedno. Je důležité, jak 

ten člověk tu činnost vykonává, já si dokonce myslím, že když jí vykonává dobře, tak má 

třeba po těch šesti letech šanci třeba zopakovat své v uvozovkách jmenovací nebo volební 

období.  

T: A když bych chtěla odpověď z pohledu obecného? Domníváš se, že ten nástroj, který de 

facto dostal zřizovatel tím zákonem, že je to takto nastaveno ve všech případech správně? 

R: Já si myslím, že tenhleten nástroj by podle mého názoru nemusel být uváděn v život tam, 

kde je zcela jasné, že ředitel svoje úkoly plní, že škola je naprosto v pořádku. Tento nástroj by 

mohl fungovat v případě, kdy se domníváme, nebo jsme přesvědčeni o tom, že škola v 

pořádku není, že je třeba vyvolat nové konkurzní řízení, že třeba ředitel není na odvolání z 

hlediska zákona, ovšem panuje určitá nespokojenost s řízením školy. Tím mám na mysli 

samozřejmě objektivní nespokojenost, žádné vyřizování si účtů třeba tím, že se znelíbí ředitel 

někomu z politiků a z tohoto důvodu bude třeba konkurz, myslím, že to je nástroj, se kterým 

lze objektivně pracovat.  

T: Poslední otázka… Jak vnímáš tu možnost, že konkurz musí mít přesné regule, avšak 

zřizovatel má jeho výsledek pouze jako doporučující stanovisko? To znamená, že on nemusí v 

plném rozsahu akceptovat rozhodnutí komise, může si vybrat ze všech těch kandidátů, bez 

ohledu na pořadí. 

R: To musíme respektovat, protože v některých případech se stává i v jiných výběrových 

řízeních, že například komise někoho vybere, třeba příslušný orgán, jako je třeba rada územně 



správního celku, orgán, který rozhoduje o této funkci, tak vybere někoho jiného, s tím se musí 

počítat… já samozřejmě za velmi logické považuji to, že někdo vyhraje konkurz a je tedy 

doporučován jako nejlepší, že by asi tu funkci vykonávat měl, nicméně respektuju právo 

zřizovatele tyto věci změnit.  

  

Rozhovor č. 3 (17.1.2012) s ředitelkou ZŠ: 

 

Tazatel: Můžu nahrát náš rozhovor na diktafon a použít ho pro svou diplomovou práci? 

Respondent: Ano, můžeš ho nahrát a můžeš ho použít. 

T: Já se zeptám na první takovou otázku,… jaká byla tvoje cesta za vzděláváním po skončení 

základní školy? 

R: Já si myslím, že mám vzdělání pro svoji práci velmi široké, protože po základní škole jsem 

šla na Střední pedagogickou školu do Mostu – obor vychovatel. Zároveň tam jsem získala 

praxi – jak tenkrát v DDM, tak v DD, tak vlastně na internátě a ve školní družině. Když jsem 

skončila střední pedagogickou školu, tak jsem se hlásila na pedagogickou fakultu a 

vystudovala jsem obor  - český jazyk, občanská výchova. A začala jsem vlastně učit na druhé 

stupni. Musím, ale říct, že jsem vystudovala, tak mám vystudovaný pro pátý až devátý ročník, 

tzn. jak pro druhý stupeň základní školy, tak pro střední školy. Rovněž jsem během té fakulty 

byla na praxi na ZŠ i na SŠ, když jsem pak začala učit, tak jsem učila na druhém stupni ZŠ – 

tenkrát to bylo tak, že to bylo od páté třídy do osmé třídy – to byl druhý stupeň. Pak jsem 

odešla na mateřskou a po mateřské jsem se vrátila a nějaký měsíc jsem zastupovala vlastně na 

prvním stupni ZŠ. Musím taky říct, že jsem byla na brigádě mezitím – v MŠ. Takže opravdu 

všechny ty stupně, kromě jeslí, tam jsem teda nebyla, takže všechnu tu práci jsem si aspoň na 

chvíli vyzkoušela. Pak jsem dokonce šla učit i na SŠ, a učila jsem na Středním odborném 

učilišti, vlastně ty tříleté obory s výučním listem a ještě jsem učila i nástavbové studium – 

tzn., vedla jsem ty děti k maturitě. Pak jsem se vrátila na ZŠ s tím, že jsem šla do kurzu na 

ředitele školy a tehdy to dopadlo trošičku jinak, ta výběrová komise mi navrhla, jestli nemám 

chuť nejprve dělat zástupce ředitele a zhruba po třech letech tu školu převzít. No, a protože 

jsem školu neznala, tak se mi zdálo, že to je dobrý nápad, tak jsem opravdu začala v roce 97 

dělat zástupce ředitele, s tou paní ředitelkou, která vlastně byla na tom konkurzu, dalo by se 



říct mojí sokyní. My jsme si velmi dobře rozuměly a já jsem tu zástupkyni dělala dokonce 4 

roky pod jejím vedením a opak jsem si teda tu školu převzala jako ředitelka. Dělala jsem to 

dva roky, kdy jsem měla pod sebou jenom tu ZŠ a od roku 2003 jsem pak pod sebou měla dvě 

základní školy a dvě mateřské školy. A od roku 2005 mám sebou tedy jednu úplnou základní 

školu a dvě mateřské školy. Mezitím, jak šel teda ten čas, tak jsem se teda snažila dále se 

vzdělávat. Takže v devadesátých letech jsem usoudila, že český jazyk/občanská výchova je 

pro mě nedostačující, protože ta občanská výchova byla vystudovaná v dřívějším režimu a 

vystudovala jsem si ještě třetí obor – rodinná výchova. No, a protože jsem pak šla do funkce 

zástupce, tak jsem v té době začala objevovat vlastně funkční studium. Takže jsem si 

vystudovala to dvouleté funkční studium, abych mohla pak převzít vlastně tu funkci ředitele 

školy. A pak se objevilo, že je možnost si to vystudovat v plném nějakém vysokoškolském 

programu, tak jsem si ještě vystudovala školský management jako bakalářské studium.  

T: Já se zeptám, co tě vlastně motivovalo na dráhu pedagoga? Má to nějako tradici u vás v 

rodině. 

R: tak tradici to u nás v rodině nemá. Nicméně jsem chtěla být od třetí třídy učitelkou nebo 

herečkou. V páté třídě mě napadlo, že když herečkou, tak jenom jako paní Jiřina Bohdalová a 

že to nevím, jestli to dokážu být až tak vynikající herečka, ale jako je vynikající herečka Jiřina 

Bohdalová, tak bych mohla být vynikající učitelka.  

T: To je krásný… 

R: Takže tímhle tím směrem jsem vlastně šla. V devítce jsem začala mít roupy a najednou 

jsem nevěděla, co chci dělat, a tenkrát zasáhl tatínek a řekl: „celou dobu chceš bejt učitelka, 

tak půjdeš na pedagogickou školu“.  

T: Vlastně, kde jsi všude působila před tím výkonem funkce ředitele školy, jsi už asi 

zodpověděla sama… 

R: No můžu Ti to ještě zopakovat… začala jsem vlastně učit na ZŠ, kde jsem byla 6 let, pak 

jsem učila na Středním odborném učilišti, kde jsem byla dalších 6 let a pak jsem se vrátila 

znovu na ZŠ, kde jsem v tuhletu chvíli 15 let asi.  

T:Většina pedagogů, kteří mají vystudovaný jak ten druhý i ten třetí stupeň, tak se snaží dostat 

se spíš na to střední školství, co mina to řekneš? 



R: Já miluju PUBE. PUBE je moje věková kategorie. Takže byť jsem si to všechno 

vyzkoušela, tak musím říct, že druhý stupeň – pubescenti – jsou úžasní. A protože miluju 

tuhle věkovou kategorii, tak jsem se vrátila, abych u ní zůstala, a kdybych srovnávala tu práci, 

tak pro mě nejtěžší práce byla v mateřské škole. 

T: To ráda slyším… Tak,… stala ses ředitelkou na základě konkurzu před kolika lety a jak 

dlouho řídíš tuto školu? 

R: Tak, v roce 97 jsem šla do funkce zástupce ředitele a v roce 2001 jsem přebírala plnou 

základní školu jako ředitelka a od roku 2003 pak jsem k tomu přibrala vlastně i ty mateřské 

školy.  

T: Jak velká je vlastně teď tato škola. 

R: V současné době má celá ta organizace má okolo 600 dětí a žáků a zhruba 60 zaměstnanců.  

T: A v mateřských školách je teda… 

R: Základní škola má kolem 500 dětí, 490 až 500, a ty dvě mateřské školy mají 100 dětí.  

T: Takže typ studia pro získání kvalifikaci v oblasti řízení školství podle zákona 

pedagogického, to máš vlastně ten školský management. 

R: Ano, školský management v bakalářském programu.  

T: Co považuješ za své největší úspěchy v poslední době? 

R: Ježiš… asi to, že si myslím, že ten učitelský sbor je fakt úžasný. Protože já mám takové 

jedno krédo, já tvrdím, že nejtěžší práce toho ředitele je a měla by bejt i stěžejní, je práce s 

dospělými lidmi, jo? To všechno ostatní jako jsou zákony, vyhlášky, to se člověk může naučit 

a je to tam jasně dané, jo? Navíc já tvrdím, že papíry nekřičí a nemají nožičky, takže tu práci 

můžu kdykoliv odložit a můžu zase na ní navázat. Kdežto když uděláš chybu při jednání s 

lidmi, tak je to nevratné. Můžeš se omluvit, můžeš cokoliv, ale prostě to co jsi vyřkla, je 

nevratné. A já to mám ustavené celé na tom, že vést sborovnu a pedagogický sbor je moje 

třída a já s ní pracuju jako se třídou, protože já jsem učitel a myslím si, že výchova je založena 

na příkladech, to znamená: jestliže já s těmi učiteli pracuji jako se sborovnou jako se třídou, 

tak oni vidí, jak se pracuje se třídou. |A úplně stejně, podobným způsobem oni pak pracují se 

svojí třídou, protože to vlastně svým způsobem okoukali, to je ta základní myšlenka.  A já si 

myslím, že největším úspěchem je, že mám dobrou třídu. 



T: To ano, asi to tak je, asi to je vidět i na té práci této školy, chtěla jsem se zeptat, všimla 

jsem si, že máte prosklené dveře do všech tříd, co všechno to přináší? 

R: Ono to má svojí historii, proč ty dveře máme prosklené… nevzniklo to jenom tak, že bych 

si chtěla dát udělat prosklené dveře, ale my jsme dělali přístavbu – půdní přístavbu a než byla 

kolaudace, tak vznikl požadavek požárníků, že na všech dveřích musí být brano, s tím, že to 

pro mě byla hrozná představa, protože tahle budova má víc než sto let a dveře jsou víc než sto 

let staré a navíc jsou dvoukřídlé, takže jsem ty brana musela dát na každé dveře dvě… nahoře 

byla obyčejná skla v těch dveřích starých a teď představa, že tam dám brana a ty dveře 

bouchnou a ty obyčejný skla se vysypou a těm dětem vlastně ublížej a zraněj je, tak to pro mě 

byla noční můra, tak jak to udělat, abych naplnila vlastně ten požadavek těch požárníků a 

zároveň jsem ochránili děti a bezpečnost těch dětí a protože jsem věděla, že ty dveře musíme 

renovovat, tak v závěru jsem si řekla, tak to uděláme tak, že je změníme, když už musí být 

zavřené, když tam bude to brano, tak my na ty děti uvidíme skrz to sklo  ohlídáme bezpečnost 

těch dětí, aby se vlastně nestalo, že by se někde to dítě zranilo. to byla první věc, nicméně, 

když jsme to udělali, tak jsem zjistila, že to má mnohem víc pozitivních efektů, nebo aspektů, 

než jsem očekávala. Staly se totiž dvě věci, tedy několik věcí, že dozor, dveře můžou být 

zavřené a může být stále jenom jeden dozor na chodbách a oni do těch tříd viděj, ale jak jsou 

ty dveře prosklené, tak najednou je mnohem víc světla na té chodbě, takže nemusíme tolik 

svítit. Jak jsou ty dveře zavřené, tak oddělují hluk, to co dřív jsme měli, to že o přestávce byl 

obrovský hluk, protože tahle budova má dobrou akustiku, tak teď jak jsou ty dveře zavřené, 

tak oni některé ty děti hlučí ve třídách, ale na tu chodbu to nejde. Takže kromě toho té 

bezpečnosti dětí, tak se nám ta budovat prosvětlila, zmenšil se hluk. Obavy jsem měla z toho, 

co řeknou kolegové učitelé, co řeknou, když řeknu, že budou mít prosklené dveře, ono na ně 

bude vlastně vidět, jak pracují… tohle musím říct, že mě překvapilo, protože oni na to řekli, 

že jim to nevadí, že stejně dost často učili s otevřenými dveřmi, a že naopak uvidíme, jak se ty 

děti dokážou chovat k nim. A musím říct, že s tím nemáme žádný problém, dokonce pak 

vznikly obavy, jestli to ty děti neruší, když vidí, že na chodbě někdo chodí, když se na chodbě 

někdo hejbe. Nejdřív je to možná rušilo, ale pak si ty děti zvykly. A dneska absolutně nikomu 

nevadí, že máme prosklené dveře. Bere to každej jako samozřejmost. 

T: já jsem to před lety viděla právě v Dánsku, kde měly nejenom dveře, ale třeba i celou stěnu 

s chodbou prosklenou a právě to bylo i z toho důvodu, že byla vidět ta práce toho pedagoga a 

chci se zeptat, jestli tady máte pocit, že třeba to i zlepšilo kázeň těch žáků při hodině. Protože 

oni vlastně nikdo neví, kdo se na ně bude z té chodby dívat… 



R: To musím říct, že úplně nevím, jestli to zlepšilo kázeň při hodině, protože, kdyby to bylo 

tak jak ty říkáš, tak by vlastně vzniklo, že mají jako strach z toho, že se na ně někdo bude 

dívat, tak že jako budou hodnější, ale tohleto není cesta, kterou bych já,… kterou bych jako 

šla, kterou bych nějakým způsobem razila, protože jestliže to bude vidět formou nějakého 

strachu, tak v závěru by to dopadlo tak, že by zlobili, protože by jednoho dne zlobili proto, že 

by zapomněly, to že tam jsou ty prosklené dveře a chovaly by se úplně stejně. Tohle by 

fungovalo jako jenom nějakou dobu, takže pro mě mnohem důležitější, aby děti byly hodné je 

to je vést. To už je ale další forma práce.  

T: Teď se zeptám, přestože jsi říkala, že prvotní tvoje práce je samozřejmě s pedagogickým 

sborem, tak my, vedoucí pracovníci, musíme také pracovat se školským právem a aplikovat 

ho do té praxe, tak se chci zeptat, co vidíš jako pozitiva v posledním školském zákoně, který 

platí od ledna 2005? A se všemi těmi změnami, které přinesl? 

R: Já ti člověče, mám pocit, že k tak obrovským změnám,… mně se zdá, že zase jich tolik 

není a že to co je se dá rozumně zvládnout. Zase se opět vrací některé věc, jako jsou, že musí 

mít dvoje potvrzení k tomu, abychom mohli dát odklad, možná, že to má své opodstatnění v 

některých krajích, ale u nás bych řekla, že ty odklady nebyly zneužívány, jo? Že to je spíš asi 

pojistka, aby se nezneužívali, ale vzpomínám si, když jsme to dělali tenkrát, když byly taky 

dva, tak se to zvládlo relativně bez problémů. Spíš je zapotřebí si to organizačně ujasnit, jak to 

bude teda vypadat. Trošku mě mrzí, že b tom zákoně je ten zmatek s těmi mateřskými 

školkami a s tím placením a neplacením…, když to dítě jde ten poslední rok do mateřské 

školky, já si myslím, že tohle je hybrid, že správně by to mělo být vždycky všechny děti platit, 

protože jsem-li sociálně slabší, můžu si zažádat a mohu to mít stejně zdarma, a že takhle, že 

někdo platí a někdo neplatí a pak jsou ty zmatky v tom, tady si myslím, že tohle je špatně, 

myslím si, že by všichni měli platit. A ona by si maminka, která je s dítětem na mateřské a 

měla by se věnovat svému druhému dítěti, možná rozmyslela, jestli dá své dítě do MŠ a jestli 

ho tam dá i za poplatek, tak v tom případě opravdu není chudá. Když si při mateřské dovolené 

může dovolit mateřskou školku. Protože si myslím, že prvotní je výchova v rodině a co se 

týká těch lidí, kteří, nebo dětí, které mají slabší zázemí v rodině a potřebují vlastně, aby do té 

školky chodily a nějak do toho vzdělávacího procesu nastoupily dřív, tak od toho jsou 

přípravné ročníky, které jsou bezplatné a ti rodiče mají možnost tam to dítě dát na dva roky, to 

znamená v tom prvním roce, kdy jsou pětileté a potom po odkladu. Takže já bych mateřské 

školky nechala, aby se platily po celou dobu, tady si myslím si, že tohle je chyba. A co se 

týká, ještě ta změna ohledně ředitelů, tak to nevyřešili tak špatně, že dali možnost těm 



zřizovatelům, kdyby ten zřizovatel chtěl tu obhajobu, ale není to nutnost, takže teď záleží na 

tom, jak se ten zřizovatel k tomu postaví. Rozumím, že ne každý zřizovatel se k tomu může 

postavit kladně, že to může mít i nějaké osobní vztahy, ale to asi přináší každá změna.  

T: To asi tak je. Takže v čem vidíš slabiny, i když jsi o tom teď mluvila… 

R: Slabiny vidím v tom, že např. v těch MŠ, že není-li tam určitě,… tohle je hybrid. Tam to 

mělo být jednoznačně a dané a já si myslím, že to jednoznačně dané bude tehdy, když budou 

všechny děti platit. Čím méně nějakých výjimek, tím lépe pro zákon.  

T: Máš teda nějaký konkrétní jiný návrhy, které bys teda dokázala doporučit, co se týče práva 

školského? Ještě něco tě napadá ohledně těch základních škol? 

R: Já si myslím, že v té základní škole jsou nějaké věci, které by se daly… u toho přijímacího 

řízení teď teda se přešlo na dvě přihlášky, jak to bylo původně, nicméně i tohle je jenom, jak 

bych to řekla, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, protože dokavad bude větší nabídka než 

poptávka, tak se tím nic neřeší. Tady je zapotřebí opravdu udělat nějakým způsobem, ale to 

mi nepřísluší jak, vlastně redukci těch středních škol a přizpůsobit to k tomu, jaká nám jde 

populace nahoru a kolik nám jich jde, a to si myslím, že je ale velmi těžký úkol, a že i když 

vidím, že se to ministerstvo třeba snaží, tak vzhledem k tomu, že ze zdola jsou tlaky na to 

neuskutečnit, co si budeme povídat, všichni říkají, že se to má udělat, ale zároveň říkají, ať se 

to udělá, ale ne na naší škole. Takže to je velmi těžké, ale pokavad nebude srovnaná nabídka s 

poptávkou, tak vždycky bude problém i s tím zákonem, co se týká přechodu z té základní 

školy na střední. Co se týká třeba těch testů v pátém a devátém ročníku…. proč ne? Ale mělo 

by to být udělané tak, aby to bylo pozitivní pro ty školy, aby to byl nástroj pro ty školy, který 

pomůže jejich práci a nikoliv na ně bič, to je jedna věc a tady myslím, že právem ti ředitelé 

mají strach, že to je zneužitelné, že je to na tenkém ledě postavené. A pak by to bylo mělo být 

také pro to ministerstvo školství jako pro celek školství finančně únosné, to znamená, neměla 

by to být černá díra do rozpočtu té školské kapitoly.  

T: Určitě s tím souhlasím, zeptám se, ty jsi tady poměrně dlouho ve funkci, jak plánujete 

dlouhodobě, to znamená, máte nějakou dlouhodobou vizi? Minimálně třeba na deset let a jak 

se vám daří ji naplňovat? 

R: Tu vizi mám, nedalo by se říct, že ne, vlastně se dá říct, že to je běh na dlouhou trať, já už 

jsem kdysi v tom roce 2003, kdy jsem musela jít vlastně podruhé do toho konkurzu, protože 

se spojovaly ty dvě základní školy, tak tehdy jsem ten svůj koncept tý školy nazvala „Škola v 



pohybu“, teď se tenhleten termín používá, protože je to módní používat škola v pohybu… 

škola plná změn, to jsou výroky, které já jsem říkala před osmi, devíti lety a řídím se tím do 

dneška, nicméně, došla jsem k názoru, že ano „škola v pohybu“, škola plná změn, ale ty 

změny nesmí být překotné, nesmí být unáhlené a musí být promyšlené. Jestliže tomu tak 

nebude, tak z toho vznikne chaos. Takže mám představu, jak dál tu školu vést a největší důraz 

kladu na komunikaci a teď nemyslím jenom na komunikaci „já a učitelé“, ale taky „já, učitelé 

a děti“, „já, učitelé a rodiče“, „děti a rodiče“, „děti a učitelé…“, prostě tihlecti všichni a 

veřejnost, to je taky hrozně důležité a ono se to vlastně ta komunikace mění, tím jak se mění 

ta společnost, tak je nutné nějakým způsobem na to reagovat. Takže moje koncepce je ta 

komunikace s tím, že nemohu říct, jak ji povedu za dva roky, protože já nevím, jakým 

způsobem ta společnost půjde. Já si to jenom myslím, že vím, jak půjde, ale vidím, jak rok od 

roku jsou ty změny rychlejší, to znamená, že i my v té škole musíme na to rychleji reagovat. 

A takže tady já vidím ten základní bod. Co se týká vzdělávání těch dětí, tak tam to musí zůstat 

na nějaké základní platformě, když tam ty změny budou příliš velké, tak prostě to špatně 

dopadne, já si dokonce myslím, že ideální, z čeho se dá vyjít, je,… kdysi dávno to vyšlo, už je 

to starý, je vzdělávací program „základní školy“, on byl totiž velmi pružný, protože tam se 

dalo si to v deseti až třiceti procentech si to měnit. My jsme si udělali školní vzdělávací 

programy a od tamtoho vzdělávacího programu jsme naprosto odbočili a jsme dneska někde 

úplně jinde, nicméně, ta cesta se už ušla, je příliš dlouhá a není možné se vrátit k něčemu, co 

bylo, to už prostě nejde. Takže, jakým způsobem s tím pracovat obecně v republice, myslím 

si, že každá rada, která se řekne, je nejenom drahá, ale taky je dobré ji zvážit, protože nemusí 

být správná, byť bude dobře myšlená, nicméně já jsem na své škole to udělal tak, že jsem od 

toho programu „základních škol“ už tolik neustoupila, to znamená, že ty základní pilíře toho 

vzdělávání jsem nechala, pouze tu nadstavbu těch třiceti procent si měním. Každý může 

ovlivnit jenom tu svojí malou školu, pak může dát nějaké připomínky, nicméně to nic nemění 

na tom, že ten systém je velmi vratký.  

T: Já bych se ještě vrátila k těm změnám, o kterých jsi mluvila. Realizujete v tomto školním 

roce třeba nějakou zásadní změnu, oproti třeba jiným letům? 

R: My jsme ty změny, které pak začali dělat v roce 2007 – 2008, my je děláme od roku 97, 

postupně, protože říkám, já jsem využila tenkrát tý možnosti, že v tom programu základní 

škola byla vůle deseti až třiceti procent. Kdy vlastně mohl ten ředitel to v třiceti procentech to 

změnit a učitel si to mohl změnit v deseti procentech, takže já jsem toho už tenkrát využila a 

tu školu jsme měnili postupně. Takže když došlo ke změně v roce 2007, tak my jsme už 



neměli žádný problém, my jsme do toho vlastně už naskočili a jenom jsme prodávali to, na 

čem jsme ale pozor deset let pracovali, takže to je myslím další úspěch tý školy, že ta škola 

žádné velké změny až tak nepociťuje, když se na to ale podíváme dopředu, tak jsou to 

obrovské změny, ale že by to byly roční změny, to ne. Co je ale na tom zajímavé, že během 

těch 15 let se změnil ten učitelský sbor, takže já jsem to s nějakými lidmi začala dělat, potom 

ti lidé odcházeli a přicházeli noví, tehdy jsem měla obavy, že když to takhle budu dělat, tak že 

když přijdou ti noví, tak že mě jako zbrzdí a že mě posunou nazpátek, ale tohle se nestalo, ten 

vlak byl rozjetý, ale jak jel, pomalu a jistě, tak ti lidé vystupovali z toho vlaku, nový 

nastupovali, tu momentální situaci oni vzali jako za bernou minci a pokračovali zase dál, 

takže absolutně to vůbec ten proces nenarušily a já jsem to postavila na té komunikaci, na té 

sborovně, ale to je málo, to by nestačilo, pak se mi hrozně líbil ten program „zdravá škola“, 

do kterého jsme vstoupili, tam jsou tři základní pilíře a těch se teda držím do dneška. Ten 

program stále funguje, musím ale říct, že už tam nejsme příliš aktivní a děláme si to podle 

svého, ale musím říct, že tenhle program nám hodně pomohl k těm změnám a pak kdysi, asi v 

roce 2001, jsme vstoupili do projektu „škola pro všechny“ a i ten projekt nám pomohl 

nastartovat ty změny v tom učitelském sboru, takže já jsem to pak postavila na té komunikaci 

říkám a zavedli jsme komunikativní výchovu, na kterou já jsem si udělala vlastní osnovy dalo 

by se říct a plány, v roce 2005 abych zjistila, že v roce 2009 vznikla nějaká „etická výchova“, 

člověče ono to je úplně stejné, co jsem já vytvořila v roce 2005, teď tedy zase nic neměním, 

protože teď, co po nás chtějí, to já už dělám. 

T: Ty jsi prostě pořád o krok napřed alespoň podle toho, co říkáš… 

R: Taky mi to tak přijde, to ale není moje zásluha, já se jenom snažím reagovat na změny té 

společnosti a já na ně nemůžu reagovat pět let potom, co ty změny už jsou v chodu, já na ně 

musím reagovat teď, ale pravda je, že něco jiného je práce té jednotlivé školy, něco jiného je 

práce toho ministerstva.  

T: Škoda, že to ministerstvo tak málo spolupracuje s tím, co je dole… 

R: Asi ano, asi nemá, ony zmizely, kdysi byly předmětové komise, okresní, krajské až nahoru, 

mělo to nějaký význam, ony úplně zmizely. Já si myslím, že to je špatně, že se měly jenom 

transformovat nějakým způsobem, říkám nějakým způsobem, ale já sama nevím jakým, ale že 

se vlastně někdy stalo to, že se vlastně vylila vanička i s dítětem. A tohle je chyba, na některé 

věci se mělo navázat a jenom je malinko uzpůsobit tomu …  



T: Svým způsobem to může ovlivňovat třeba taková, nebo pocit nějaké konkurence, že 

vlastně každá si to svoje know-how vlastně chrání a každý ředitel si asi snaží sám hledat na 

své škole ty lepší cesty, ale pak už to nechtějí dávat dál… 

R: To je jedna věc, druhá věc je ta, že ti ředitelé by měli mít také někoho, kdo je nějakým 

způsobem metodicky povede, kdo s nimi bude pracovat a to vlastně nemáme, tohle chybí, 

vlastně každá ředitel si hraje na svém vlastním písečku a práce s těmi řediteli je malá a když, 

tak vlastně na tak malé úrovni, že to vůbec tu oblast jako takovou nezasáhne. To je zapotřebí, 

aby to bylo v rámci toho… regionu, to už je moc, spíše v rámci toho okresu. Protože, jestliže 

je velká, středně velká škola a středně velké město a má tam deset ředitelů, nebo dvanáct 

ředitelů, tak to je akorát pracovní skupina, do patnácti to je akorát pracovní skupina, na 

regionální úrovni, tak to už padesát lidí a to už je moc, tam už jsou jenom vyslanci, kteří 

říkají, jak to dělají… 

T: Vrátím se trošku a zeptám se, jaké projekty, do jakých projektů je škola zapojená a ze 

kterých zdrojů máte další finance v současné době. 

R: K tomu je, k tomu se budu muset asi na to podívat, nebo takhle, začnu tím, že my máme 

snahu si tvořit vlastní projekty, to znamená jít do velkých projektů OP VK , umíme je udělat, 

jediné, co neumíme, je, neumíme se v tom prosadit, protože neumíme si najít toho mecenáše, 

který nás tam prosadí. Už dvakrát jsme podávali projekt do OP VK, dvakrát jsme byli 

úspěšní, ale nikdy na nás nezbyly peníze. Takže jsme v tupetu chvíli zvolili další cestu, 

vstupujeme do projektů těch různých organizací, které ty peníze získali, a spolupracujeme s 

nimi a přes ně nám ty peníze tedy tečou do školy. Pravda je, že je to méně peněz v tuhletu 

chvíli. Nicméně toho teď třeba využíváme, toho projektu „peníze EU školám“, ale my si 

chceme sami se proškolit, my nechceme, aby nás někdo jiný proškoloval, protože my víme, 

co chceme, to znamená, že my si musíme najít organizaci, která má doložku MŠMT, naši 

učitelé tam vstupují jako lektoři, školí nás učitelský sbor, my to té organizaci zaplatíme, a ona 

to pak zaplatí tomu učiteli. Takže takhle to vypadá. To je jedna věc, pak si děláme takové ty 

menší projekty, to znamená, že vstupujeme do projektu ČEZ, primární prevence, nebo jsme 

teď dělali nadace TESCO, jsme taky dělali, tyhlety vyhlašují různé takové malé projekty a 

školy do nich vstupují a z toho i my získáváme další peníze. Pak ještě dál, když konkrétně na 

vzdělávání, když těm některým středním školám se podaří získat peníze na vzdělávání a nám 

se zdá, že by to mohlo těm učitelům něco přinést, tak pak do toho teda ti učitelé vstupují. 

Nebo do těch mezinárodní projektů, měli jsme teda tady spolupráci s Německem, ale byla to 



německá strana, která ten projekt realizovala a byla to příhraniční činnost – Německo, Polsko, 

Česko, tak jsme do toho vstoupili. A pak oni nepracují jenom s náma jako s učiteli, ale třeba i 

se třídou a všechno to je většinou zaměřeno právě na tu komunikaci na to nějaké sociální 

cítění, na mezilidské vztahy na vývoj osobnosti, většinou tyto projekty jsou zaměřené na tady 

tyto věci.  

T: Zeptám se, jaké styly řízení uplatňuješ při vedení školy? 

R: No já jsem liberál, takže mně tenhle liberální způsob vyhovuje, byť vím, že přináší velké 

nebezpečí v tom, že by z toho mohla vzniknout, jak se tomu říká „cochcárna“, každý si dělá, 

co chce, takže já si myslím, že jsem liberál, ale z doslechu vím, že lidé ze mě mají respekt. 

Takže opravdu, to není tak, že by si dělali, co chtěli, ale že mám přirozenou autoritu.  

T: To jsem chtěla říct, že pouze v případě, že máš nějakou přirozenou autoritu a že cítí ze tvé 

strany takovou nějakou oporu, tak můžeš být liberálem, ale určitě to bylo ze začátku… 

R: Ale já to mám asi v sobě, já to mám asi vrozené a jenom jsem toho využila, protože já 

když jsem nastoupila coby zástupce, tak první, co já jsem udělal, když byla pedagogická rada, 

tak se svolením ředitelky samozřejmě, tak jsem řekla „nene ne, žádné lavice, pěkně si 

sedneme do kroužku…“, pak jsem rozdala lístečky a chtěla jsem, aby každý svému kolegovi, 

kterého mají po pravici, něco hezkého napsali, takže já to ještě stavím na pozitivním myšlení, 

na pozitivních vztazích, protože já tvrdím, že člověk je takový, jakého ho chceme vidět, když 

někoho budu chtít vidět jako hajzla, tak věř tomu, za určitou dobu z něj ten hajzl bude. 

Protože on si to tak stejně… řekne si „ať udělám, co udělám, tak stejně…“.   

T: Prostě tu nálepku dostane… 

R: Jo tu nálepku dostane od okolí, přesně tak a může se sebevíc snažit, když já ty lidi uvidím 

jenom pozitivně, tak já věřím tomu, že to jednoho dne bude trapné, aby se fakt pozitivně 

nechovali. Fakt se daří, ale je to běh na dlouhou trať. Ty musíš tý myšlence věřit, že to 

pozitivní myšlení, když budeš vidět ty lidi hezky, tak jednoho dne takoví opravdu budou.  

T: Vrátím se trošku k Tobě, jak důležitá je pro tebe podpora ze strany rodiny? Zázemí…. 

R: Já musím říct, že pro mě je důležitá, nicméně já to mám postavené trochu jinak, zvláštním 

způsobem. Já jsem v práci, myslím si to teda, silně dominantní, nicméně doma a ve svém 

partnerském vtahu jsem submisivní. Od práce si doma musím odpočinout. Takže jsou to 

opravdu dva protipóly, kdy já doma se věnuju rodině, mám to od určité doby postavené tak, 



že v práci je práce a já musím toho v té práci stihnout opravdu co nejvíc, abych toho domů 

přinesla co nejmíň, protože tady se chci věnovat rodině, protože tady je ta důležitá věc: v 

práci je každý člověk nahraditelný, kdežto jakmile začnu být nahraditelná doma, tak zjistím, 

že jsem ten, kdo hodně ztratil. Tam se nesmí stát, že budu nahraditelná. Protože, jak ten život 

jde, tak jednoho dne prostě přestanu pracovat, a jestli nakonec zjistím, že díky té práci jsem 

přišla o rodinu, tak v momentě, kdy přestanu pracovat, budu úplně sama.  

T: To by bylo špatné zjištění. Zeptám se, jaká je kvalifikovanost tady v pedagogickém sboru.  

R: Co se týká mateřských škol, tak plně kvalifikovaná. Co se týká školního klubu a školní 

družiny, tak až na jednu, která nemá maturitu a dodělává si střední školu pedagogického 

směru, co se týká prvního stupně, tam je plná kvalifikovanost a co se týká druhého stupně, tak 

tam je to složitější, protože tam tyhlety aprobace, aby se všechny využily, takže nám tady taky 

vyučují studenti a oni nemají ještě tu kvalifikaci dokončenou. Anebo tady mám třeba úplně z 

jiných oborů, inženýry, kteří si dodělávají třeba pedagogické minimum, aby měli plnou 

kvalifikaci, a mám tady dva lidi, kteří jsou teda bez kvalifikace, se středoškolským vzděláním, 

ale s dlouholetou praxí. Nicméně opravdu 31.12.2014 začnou na doplnění té kvalifikace 

pracovat usilovněji, anebo, bohužel se s nimi budu muset rozloučit, byť vím, že jsou dobří.  

T: Takže naplníš zákon o pedagogických pracovnících. Jakou podporu vlastně k tomu dalšímu 

vzdělávání mají z tvé strany? 

R: Co se týká získání toho úplně základního vzdělání, toho pedagogického vzdělání a toho 

vysokoškolského vzdělání, tak mají u mě podporu pouze takovou, že mohou studovat a já jim 

umožňuju, aby studovat mohli, nicméně nemají možnost čerpat studijní volna, placená 

studijní volna, takovou možnost nemají. Protože já tvrdím, že v tomto případě, jestliže chtějí 

takovéhle volno, tak to ať jsou dělat něco jiného, protože to já si můžu přijmout kvalifikované 

učitele. Já jim to umožním, že jim ten rozvrh uzpůsobím tak, jak to potřebují, ale musejí si 

vzít buď dovolenou, nebo to musejí nějakým způsoben nahradit. Co se týká dalšího 

vzdělávání, to znamená, potřebuji-li to já, např. výchovného poradce, potřebuji-li já, aby mí 

zástupci vystudovali školská management, to co už jsou nástavby, tak to plně hradím, to 

všechno zaplatím. Protože to už potřebuje ta organizace. A samozřejmě, když ten učitel 

přijde, tak má teda vysokoškolské vzdělání a má aprobaci, tak já mu můžu umožnit kariérní 

růst v plné výši, tak jak to říká zákon.   

T: tak ti kvalifikovaní, pokud je to v tvé… 



R: Tam mám možnost se rozhodnout… 

T: Hodně dáš na tu práci toho kolektivu, takže myslíš si, že skutečně pracuje jako sehraný 

tým? 

R: Já si myslím, že pracuje jako sehraný tým, ale domnívám se, že je zapotřebí to pořád 

utužovat, nikdy nesmíš přestat… a letos jsem poprvé trošku porušila, protože jinak dobrejch 

7, 8 let, dvakrát do roka, celý učitelský sbor vyjíždí na třídenní semináře, kde se školí. Letos 

pravděpodobně uděláme jedno do roka, ale bude to delší. Vždycky to bylo dva a půl dne, teď 

to bude celé tři dny. Zase vyjíždíme a tady bych řekla, že je moje taková zpětná vazba, jestli ti 

učitelé chtějí, nebo nechtějí opustit na tři dny svoje rodiny, zda chtějí nebo nechtějí jet spolu 

na nějaký seminář a trávit tři dny spolu. A musím říct, že o tohle školení, tento seminář, je 

obrovský zájem a vždycky vyjedou všichni učitelé, celý učitelský sbor. Loni nevyjížděli 

vychovatelé, jenom učitelé a už teď se mě ptají, jestli by taky nemohli, že oni by chtěli jet 

také s náma. To znamená, že budu muset udělat další seminář, aby mohli s námi vyjet i 

vychovatelé. Protože o to je opravdu velký zájem. A tady já si myslím, že se hodně pozná ta 

soudržnost toho sboru. Jak spolu ti lidi pracujou a tam taky přijíždí i ten lektor a oni musejí 

pracovat ve skupinách a ono to funguje, oni opravdu spolupracují. Jak ti lektoři, kteří mezi 

nás přijdou, jsou udiveni, jak ten sbor vlastně mezi sebou si předává ty zkušenosti, jak dělá 

skupiny, jak prostě ty nové metody práce, jak mají pracovat s dětmi, jak oni mají zažité sami 

mezi sebou.  

T: Což je daleko nejlepší způsob, jak se to naučit.  

R: Ale nesmíš nikdy přestat.  

T: Mají všichni zaměstnanci povědomí o svých povinnostech, vědí všichni, co se od nich 

očekává? 

R: Měli by. Protože samozřejmě nejenom já, ale i zástupci o tom mluví. U nás to funguje tak, 

že každý týden, ve čtvrt na osm mají mí zástupci s učitelským sborem, takže ty týdenní 

poradny děláme nadvakrát, každý týden se ve čtvrt na osm v té velké budově schází zástupci s 

učitelským sborem a mají poradu. Tam si řeknou, co udělali dobře, jsou za to pochváleni. V 

osm hodin nastupují do svých tříd třídní učitelé a tam si pracují s tou svojí třídou, to je ta 

komunikativní hodina. Probírají průřezová témata, ale tato průřezová témata jsou právě 

udělaná k té komunikaci s těmi třídami a práce s tou třídou. Jak vlastně ten vývoj osobnosti, 

ekologie, jak EU, všechno mohou probírat v těch hodinách. Jde hlavně o komunikaci s dětmi. 



Tohle vlastně řeší ten třídní učitel. Vždycky každé pondělí od osmi, pak začne klasický 

rozvrh. A ta druhá skupina to má v úterý se mnou a zase takto pracují. S tím, že ta 

komunikativní výchova, to třeba měníme, první stupeň si to nepřál, oni to nepotřebují, oni s 

těmi dětmi vlastně jsou pořád. Ale během let vznikla potřeba a oni sami přišli s tím, že y to 

taky chtěli, tak jsem řekla ano a máme tu komunikativní výchovu už od čtvrté třídy. A první 

až třetí třídu, ten první cyklus, tam nemáme komunikativní hodinu, ale máme tzv. 

komunikativní chvilky. Tam děti samozřejmě, tam je jiná doba té pozornosti, takže oni 

vlastně s nima komunikují úplně stejně a sedí v tom kruhu, povídají si, mají to v rámci hodin 

českého jazyka.  

T: Takže vlastně navazujete na metody mateřské školy… 

R. Pozor, to navazujeme velmi hodně na metody mateřské školy, protože třeba díky tomu, že 

máme ty dvě budovy a myslím si, že i kdyby to bylo odděleno pavilonem nebo poschodím,… 

my třeba pro ty děti v prvních, druhých třídách máme hrací koutky, mají na chodbách 

vysloveně hračky, aby ten přechod z té mateřské školy do té základní školy, byl co 

nejplynulejší. Zase, já tvrdím, že člověk musí od malička pracovat, akorát druh práce se mění, 

v MŠ hlavní práce je hra, na základní škole, hlavní práce je učit se, no a pak jdete do 

pracovního procesu a práce je to zaměstnání. Ale vlastně od malička se to dítě musí naučit 

tamtomu procesu pracovnímu, ale ty změny jsou velmi náročné, tzn., jestliže hlavní práce pro 

dítě v MŠ je hra, tak já jí nemůžu v šesti letech utnout a dát tam najednou jinou práci, musím 

přejít plynule. Tzn., že jí tam necháváme tu hru, a postupně přecházíme na to, až jednoho dne 

opravdu hlavní práce je to učení.  

T: Jak učitelé ve škole u vás přijímají ty potřebné změny? 

R: My v tuhle chvíli patříme mezi školy, který učí inkluzivní vzdělávání, když tento módní 

trend, tento pojem inkluzivní vzdělávání přišel a začalo se mluvit o tom, co to je, tak my jsme 

na ně koukali na ně, na všechny ty lidi a říkali jsme, vždyť my tohle děláme, akorát tomu 

neříkáme inkluzívní vzdělávání. Takže teď už jsme si zvykli a říkáme tomu inkluzivní 

vzdělávání, ale prakticky to postupně jsme k tomu dospěli a opravdu ta škola vyučuje v 

tomhletom procesu. My integrujeme jak děti se sociálním znevýhodněním, tak děti se 

zdravotním znevýhodněním, snažíme se věnovat dětem nadaným a všechno tohle realizujeme 

v klasických třídách, za plného počtu dětí, tzn. za velkého naplnění těch tříd. Pravda je, že k 

tomu potřebujeme asistenty a my v současné době máme šest asistentů, se kterými pracujeme.  



T: To jsou asistenti pedagoga? 

R: Ano, všechno jsou to asistenti pedagoga, s tím, že tři jsou určeni přímo k dětem se 

zdravotním postižením, jeden je určen dětem se sociálním znevýhodněním a ty dva, co máme 

v první třídě, tam bych řekla, že je to namíchané, zdravotní i sociální, ti totiž nejsou placeni 

státem, byť je máme povoleny krajským úřadem, ale jsou placeni přes úřad práce.  

T: Jakými prostředky probíhá komunikace mezi školou a žáky? 

R: Tak my jsme díky tomu inkluzivnímu vzdělávání zavedli, nový způsob výuky a říkáme 

tomu odpolední škola, chtěli jsme na to teda peníze právě z OP VK, a nevyšlo nám to. takže 

bohužel jsme to nemohli rozšířit na nadané žáky, zaměřili jsme to zatím na ty žáky se 

sociálním znevýhodněním, ale využili jsme té myšlenky smlouvy s rodiči, nikoliv ale na 

zlobivé děti, ale na přípravu na vyučování, abychom vtáhli ty rodině do školy. Oslovili jsme 

rodiny, jestli nemají zájem o odpolední školu, která, kde vlastně se děti učí, jak se mají učit, je 

to příprava na vyučování, není to doučování a know-how, které by z toho měly ty děti získat, 

je, že jednoho dne tohleto skončí a ony přijdou domů a řeknou |“mami já vím, co mám dělat, 

já vím, jak se mám připravovat na školu, já vím, jak se mám učit“. Protože ta maminka třeba 

to nebude umět, třeba by i ráda chtěla, ale prostě na to nemá, to dítě pak bude vědět, co má 

dělat, aby se to naučilo. A musím říct, že ty rodiny na to slyšej, jsou velmi rádi, že opravdu ty 

smlouvy bez jakýchkoliv problémů podepíšou, oni tam mají jeden jediný úkol a to je, 

motivovat to dítě, aby do té odpolední školy chodilo, zatím s tím máme pozitivní výsledky, 

děti tam chtějí chodit, choděj sem rádi a ti učitelé, kteří je teda učí tvrděj, že to jsou moc 

příjemné, krásné hodiny, protože oni tam mají šedesát minut a mají tam třeba tři až sedm dětí, 

se kterými pracují, které vedou k té domácí přípravě, jak to mají dělat.   

T: To je krásná myšlenka, je to pro ty děti potom povinné, nebo i tak je to na bázi 

dobrovolnosti, i když je to na tu smlouvu. 

R: Je to na bázi, není to úplně dobrovolné, ono svým způsobem je to povinné, ale povinné v 

tom smyslu, že my je musíme motivovat k tomu, musí to být tak dobré, aby ty děti necítily tu 

povinnost. Aby to prostě vzali za své, aby to vzali, že to je jejich samozřejmost, že tam chodí. 

Nebo možná, aby to vzali jako svojí povinnost a ne to cítili jako povinnost. Nesmí to cítit 

jako, že „ježíš, zase tam musím jít…“, ale aby to vzali jako, „tady já jsem doma…, tady já 

chodím pracovat, tady mě to baví…“. Zatím to tak funguje, ale nesmíme usnout na vavřínech, 

nesmí se ta práce stát stereotypní. 



T: Je to spíš zaměřené na ty slabší žáky nebo… 

R: Ano tady to je zaměřené na ty žáky, kteří mají nějaký problém a jsou ohroženi 

neúspěšností. 

T: Říkala jsi, že se snažíte věnovat i nadaným dětem, pro ně máte nějaký program 

samostatný? 

R: My totiž od šesté třídy dětem nabízíme několik programů, do kterých můžou vstoupit a v 

kterých se pak můžou vyučovat. Jeden z těch programů je program zaměřený na výuku 

výpočetní techniky, kdy mají navýšení hodin právě informatiky, kde mají ale také dva cizí 

jazyky a kdy ubývají nebo je malý počet právě pracovních činností a výchov jako takových. 

Je to zaměřené tedy především na naukové předměty.  

T: Jaká je spolupráce školy s rodiči. 

R: My si myslíme, že máme docela slušnou spolupráci s rodiči, ale to je nejtěžší práce na 

škole, protože vychovat si rodiče, tak tady musím říct, že je obrovský kus práce učitelů 

prvního stupně, protože první dva tři roky, první až třetí třída, tam je zapotřebí ty rodiče 

podchytit a opravdu je do té školy dostat, aby sem chodili. Takže naše třídní schůzky už léta 

neprobíhají klasickým způsobem, naše třídní schůzky probíhají tak, že rodiče chodí do školy s 

dětmi, kdy ti rodiče vlastně se přijdou podívat na práci svých dětí, kdy ty schůzky musí být 

vedeny pouze pozitivně, tady musím říct, že to ti učitelé mají nakázané, ale zase s určitým 

vysvětlením. Vždycky jim říkám, všechno negativní, co těm rodičům potřebujete říct, jste jim 

už dávno řekli, jestliže to dítě zlobilo, tak jste zvedli telefon a zavolali jste to rodičům, nebo 

jste to napsali do žákovské knížky, nebo jste to nějak řešili… proč to znova budete shrnovat 

na třídních schůzkách? Proč negativní věci budete vrstvit, abyste z toho udělali kupičku a tu 

kupičku jim znova předložili? To je přece špatně, naopak, všechny pozitivní věci vrstvěte a 

udělejte z toho kupičku a tu pozitivní kupičku jim řekněte, řekněte jim, jak mají úžasné děti, 

řekněte jim, jak jsou úspěšné jejich děti, řekněte jim, co všechno krásného jejich děti udělaly. 

Protože to, co udělaly špatně, to už rodiče dávno vědí. A každého pohladí po duši, když přijde 

a slyší, že jejich dítě, kterému třeba nejde čeština ani matematika, ale je úžasné v tom, že umí 

dělat nádhernou nástěnku, je úžasné v tom, že umí zorganizovat třídu a vybere peníze na 

zájezd, na výlet, je úžasné, že se hlásí do školního parlamentu a přenáší zprávy, ano čeština 

mu třeba nejde, matika mu třeba nejde, ale nemůžeme všichni být Einsteini, kdyby tomu tak 

bylo, tak nemusíme chodit do školy. Najít na každém z nás něco pozitivního, tohle musí 



člověk prostě někde najít, tohle musí vyzvednout a o tom musí hovořit na těch třídních 

schůzkách, to ostatní musí vyřešit ihned, jak to nastane, nesmí to nechávat na třídní schůzky 

na později, to už je pozdě.   

T: Přichází i rodiče s nějakými náměty, které mohou být pro školu pozitivní? 

R: Ano přicházej s náměty, které mohou být pro školu pozitivní, nicméně většinou je to tak, 

že přichází s náměty, které jsou pozitivní především pro ně. Jako pro rodiče jednotlivce. A 

rozumím k tomu, že nemohou uvažovat v těch dimenzích té školy jako celku. Takže opakuji, 

buď zvažujeme ten jejich nápad, který měli, se dá přetransformovat na tu školu, nebo mu 

vysvětit, že bohužel tenhle nápad sice je úžasnej pro něj, ale pro dalších pět je vlastně nic 

neříkající, pro tři je třeba nepřijatelný. Takže ten efekt by nebyl moc dobrý. Toto je zapotřebí 

s tím rodičem probrat.  

T: Dokážou učitelé při výchovně vzdělávací práci užívat progresivní a nové pedagogické 

metody? 

R: Určitě, ale je to právě proto, že sami s nimi pracují, když my vlastně vyjedem na nějaké 

školení, tak ti lektoři s těmi učiteli pracují na těch nových metodách, oni si je sami nejprve 

vyzkouší a pak je zkouší v těch hodinách. Úžasné je, když my vyjedem, vrátíme se a ony se 

těší, až se vrátíme a s čím novým zase přijdem, protože ony to ty děti už zjistily, že po 

každém výjezdě najednou ti učitelé na nich začnou zkoušet nové věci, to se jim hrozně líbí, na 

to ony (děti) čekají.  

T: To musí být hrozně náročný pořád vymýšlet ty nové věci. 

R: Ano. 

T: Domníváš se, že pracovníci hodnotí úroveň řízení školy pozitivně? 

R: Domnívám se, že ano, nicméně já jim dávám prostor, aby se snažili hodnotit objektivní, je 

ale velmi těžké tu objektivitu unést a věci, které třeba kritizují, nebo mají proti tomu nějaké 

připomínky, opravdu si skousnout, pro sebe si je zpracovat a pak se snažit nějakým způsobem 

zase pozitivně reagovat. Tohle musím říct, že je velmi náročné.  

T: A přiházejí taky s vlastními nápady a připomínkami? 

R: Ano přicházejí a většinou já na ně i slyším. 



T: Takže jsou akceptovány převážně. Co ostatní zaměstnanci, provozní zaměstnanci, mají 

potřebné pravomoci a podmínky pro to? 

R: Ano, já si myslím, že mají, že tady opravdu co se týká provozních zaměstnanců, tak se nám 

podařilo tady mít opravdu kolektiv šikovných, schopných lidí, ono to vždycky stojí na tom, 

jakého máte školníka a tady to musím zaklepat, za tu dobu, co jsem ve funkci, mám třetího 

školníka a tenhle poslední je úžasnej.  

T: Tak to je dobře. Vyhodnocuješ pravidelně plnění přidělených úkolů zaměstnanců? 

R: Ano, vyhodnocuji. Já totiž jednou do roka si je i osobně svolávám a děláme to při tom, 

když děláme pracovní ohodnocení, protože já osobní ohodnocení není věc, kterou by u nás 

lidi dostávali automaticky, ale dostávají ji za činnosti, ty se mohou opakovat samozřejmě, 

není to o tom, že by musel… ale vždycky je to tak, že osobní ohodnocení mají od prvního 

října do 30. června, pak je konec, v létě žádné osobní ohodnocení nemají a v září taky ne. 

Během září si zase ujasníme, co budou, co škole v dalším roce přinesou, aby v říjnu už mohli 

dostat nové osobní ohodnocení, ale aby v září nebyli biti, když taky pracovali, tak já v říjnu 

dávám dvakrát. Takže tam se to opravdu mění, já preferuji, že větší, důležitější práce je v 

prvních třídách, takže tam je příplatek i v tom osobním ohodnocení, jde do druhý třídy a 

automaticky ví, že už bude mít nižší. Snažím se o to, aby to bylo co nejobjektivnější a aby to 

byl zdroj motivační, to znamená, že teď jsem to třeba změnila a motivací je i množství dětí ve 

třídách, motivací je i množství integrovaných dětí ve třídách, to znamená vytváření IVP, 

motivací je třeba to, že vedou předmětové komise, že mají na starosti správu tříd, kabinetů. 

Tohleto všechno já vlastně zohledním v tom osobním příplatku a oni přesně vědí, za kterou 

činnost ty peníze mají, a kdyby tu činnost neplnili, tak já přesně vím, a osobní krátím.  

T: Takže ta kritéria máš opravdu stanovený. Máš je stanovený tak, že opravdu ti zaměstnanci 

to vědí předem? 

R: Ano, vědí.  

T: Co považuješ za úplně nejnáročnější ve své řídící činnosti? 

R: Mě ta práce baví, takže já rozumíš, ta práce je náročná, ale mě tak strašně baví, že já mám 

pocit, že to k tomu patří. 

T: Myslíš si, že jsou i úkoly, které vlastně jsou zbytečné a zatěžující pro toho ředitele? 



R: Někdy myslím, že ano. Někdy ze strany toho zřizovatele, že přicházejí informace, které 

vlastně ta škola musí dělat, a já si myslím, že jsou to informace, které jsou zbytečné. Že by 

měli zůstat pouze v pravomoci ředitelů a že i teda kontrola a že je trošičku řekla, že to vyznívá 

jako nedůvěra k práci těch ředitelů. 

T: Na závěr se tě zeptám, jaké jsou tvoje plány do budoucna? Co se týče tvé pozice. 

R: Tak já, samozřejmě když to půjde, tak bych ráda ředitelku dělala dál, protože mě ta práce, 

jak už jsem řekla nesmírně baví, obohacuje, navíc mám pocit, že mám i spoustu nápadů, které 

bych mohla zrealizovat a mě vždycky s každým nápadem napadne dalších dvacet, ty nápady 

nemizej a nemám pocit toho vyhoření, že bych byla unavená, ta práce mě nabíjí k další 

činnosti, takže věřím tomu, že tomu bude tak i nadále, jak už jsem několikrát řekla, vedení 

školy, řízení školy, celé to školství je běh na dlouhou trať. Je to přizpůsobování se vlastně 

společnosti, jak se ta společnost vyvíjí a jde dopředu. Takže říct jednoznačně, že to budu dělat 

takhle, je špatně, je to špatně, protože jakmile si určí tuto cestu a vezme za svou, tak se 

nakonec ocitne úplně někde jinde, než je celé to okolí. Hlavní je sledovat vlastně ten vývoj 

společnosti a přizpůsobovat školu tomu společenskému vývoji.  

T: Děkuji za rozhovor. Přeji hodně zdaru do další práce. 

 

T: Doplňující informace zaslané e-mailem: 

Vážená paní ředitelko, 

pomalu se blížím k cíli v psaní své diplomové práce. Protože od našeho rozhovoru uběhla 

spousta času a stalo se dost podstatných věcí, které nás pracovně ovlivnily, potřebovala bych 

znát ještě jednu odpověď na otázku: 

Jak Tě ovlivnila situace kolem konkurzů, kterého ses musela zúčastnit? Zejména by mě 

zajímalo, co cítíš nyní, když víš, že máš výkon činnosti ředitele omezený na šestileté funkční 

období? A to z pohledu změny v přístupu k práci, změny sebevědomí a entuziasmu. 

R: Ahoj Jaruško, 

 budu se snažit v krátkosti odpovědět na tvé otázky: 



Rozumím tomu, že je dobré pro zřizovatele mít více pák, jak ovlivňovat práci ředitelů jejich 

škol. Ale z toho, co se kolem konkurzů v letošním roce odehrálo, jsem byla smutná. Neměla 

jsem pocit, že by všem zřizovatelům šlo o získání kvalitních ředitelů, ale spíše o to, dosadit si 

na tato místa své lidi. Navíc mě překvapilo, že někteří zřizovatelé (potažmo někteří zvolení 

zastupitelé) myslí, že práce ředitele je brát velké peníze a odučit pár hodin, a tedy je to dobré 

místo pro kamaráda. Z toho všeho mi bylo opravdu smutno. Nyní jsem zase v pohodě. Věci i 

myšlenky jsem si v sobě srovnala. Smířila jsem se s šestiletým (funkčním) obdobím a jedu 

zase na „plný plyn“. Co si ale myslím, že je špatně – naprostá osamocenost a nedoceněnost 

ředitelů v legislativě. S tím se ale nemůžu trápit, jinak bych nedokázala pracovat. Šest let je, z 

pohledu naší rychle měnící se legislativy, dlouhá doba… 


