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ABSTRAKT: 

 Bakalářská práce se zabývá vzdělávacími potřebami ředitelů mateřských škol 

v různých etapách jejich profesní dráhy a možnostmi dalšího vzdělávání pro tyto 

pracovníky. Vzhledem k šířce tématu, je tato problematika zúžena na ředitele 

mateřských škol v Ústeckém kraji a nabídkou dalšího vzdělávání v tomto regionu. 

 Teoretická část vychází z odborné literatury, platných právních předpisů, 

různých internetových zdrojů a také z vlastních zkušeností. Podkladem pro výzkumnou 

část se stalo šetření formou dotazníku a jeho následné vyhodnocení. 

 Práce přináší pohled na rozdílnost vzdělávacích potřeb ředitelů mateřských škol 

na počátku jejich profesní praxe a v jejím závěru. A odpovídá na otázku, zda je i pro 

pracovníky s dlouholetými zkušenostmi z oblasti vedení mateřské školy nabídka dalšího 

vzdělávání dostatečná. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

 Vzdělávací potřeba, kompetence, další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

mateřská škola, vzdělávací instituce. 
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ABSTRACT:  

The bachelor thesis deals with educational needs of kindergarten headmasters 

in different stages of their professional practice and with opportunities of further 

education for these workers. Considering the scope of the topic, this broad subject is 

narrowed down to the kindergarten headmasters in the region of Ústí nad Labem and 

training opportunities in the region. 

The theoretical part is based on technical literature applicable laws and 

regulations, various internet sources and also on our own experience. The basis for the 

research part was a questionnaire survey and its subsequent evaluation. 

The work gives an insight into the diversity of educational needs of 

kindergarten headmasters at the beginning of their professional practice and in the 

end of it. It also answers the question, whether there is sufficient offer of further 

education even for workers with years of experience in management of kindergartens. 

 

KEYWORDS: educational needs, competence, further education for teachers, nursery 

school, kindergartens, educational institutions  
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Úvod 

 „Ředitel školy je tím, kdo vytváří tým a podporuje jej v dosahování co nejvyšších 

výsledků, nebo naopak. Svým způsobem může řízením negativně ovlivnit pracovní 

výkony zaměstnanců. Ředitel je tedy určujícím prvkem, který svým příkladem, 

nasazením a stylem řízení vymezuje celkovou úroveň školy i její image.“1 

 Je nepochybné, že dnešní doba klade na pracovníky ve školství vysoké nároky 

na jejich profesní úroveň. Moderní společnost před ně staví nové výzvy a překážky. 

Ředitelé mateřských škol musí pružně reagovat na rychlé tempo společnosti, na její 

názorovou pluralitu a časté změny. I ve školství jde vývoj nekompromisně kupředu a 

ředitelé mateřských škol s ním musí držet krok. 

 Během své praxe ředitelky mateřské školy autorka poznala, že zdaleka ne 

všichni tak ale činí. Svým vlastním pozorováním i rozhovory s kolegy zjistila, že řada 

vedoucích pracovníků ve školství s přibývající délkou praxe ustrne na zažitých 

způsobech výkonu své profese. Nepřijímají nové informace, nehledají nové možnosti 

dalšího vzdělávání. A co více, nepodněcují k dalšímu vzdělávání ani své zaměstnance. 

To ovšem vede k rigiditě jejich mateřské školy jako takové a jejímu konci v široké 

konkurenci ostatních vzdělávacích institucí. Naštěstí mnoho ředitelů mateřských škol 

cítí potřebu dalšího vzdělávání v oboru. Nespokojí se pouze se zkušenostmi získanými 

praxí.  

Ale jaké jsou vlastně vzdělávací potřeby ředitelů mateřských škol, jaké oblasti své 

profese chtějí zdokonalovat? A liší se tyto potřeby v závislosti na etapě jejich profesní 

dráhy? A nabízí jim společnost dostatek možností k dalšímu vzdělávání? 

 Všechny tyto otázky jsou podkladem pro tři tvrzení. Jejich potvrzení či naopak 

vyvrácení jsou pak cílem této bakalářské práce: 

1. Ředitelé mateřských škol v počáteční etapě své profesní dráhy mají jiné 

potřeby vzdělávání než jejich zkušení kolegové. 

                                                             
1 SYSLOVÁ, Z. a kol. Jak úspěšně řídit mateřskou školu, s. 16. 
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2. Ředitelé mateřských škol v závěru profesní dráhy považují důležitost 

vzdělávání pro svou práci za méně významný faktor než ředitelé ve střední 

(zakotvené) a počáteční etapě. 

3. Nabídka vzdělávání pro zkušené ředitele mateřských škol je nedostatečná 

oproti nabídce pro začínající kolegy. 

Vzhledem k širokému záběru tématu se zkoumání zúží pouze na mateřské školy 

v Ústeckém kraji. 

V první, teoretické části, tato práce věnuje pozornost osobě ředitele mateřské 

školy, jeho kompetencím k výkonu tohoto povolání, etapám jeho profesní dráhy 

s ohledem na vzdělávací potřeby a v neposlední řadě i možnostmi jejich dalšího 

vzdělávání v Ústeckém kraji. 

Druhá, výzkumná část, pak zpracovává získané údaje od konkrétních mateřských 

škol v tomto regionu. Jde o kvantitativní výzkum a data budou shromažďována formou 

dotazníku. 

Závěr bakalářské práce přináší shrnutí celé práce i výsledků výzkumu. 

Problematikou vzdělávacích potřeb ředitelů mateřských škol se již ve svých 

závěrečných pracích zabývali např.: Miroslava Vašíčková2, Hana Sedláková3, Daniel 

Kuchyňka4, Jaroslava Vatalová5, Alena Bodláková6. 

 

                                                             
2 VAŠÍČKOVÁ, M. Identifikace vzdělávacích potřeb ředitelek mateřských škol. Praha, 2013. 128 s. 
Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Centrum školského 
managementu.  
3 SEDLÁKOVÁ, H. Problémy ředitelek samostatných mateřských škol v jednotlivých fázích jejich profesní 
dráhy. Praha, 2012. 145 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. 
Centrum školského managementu. 
4 KUCHYŇKA, D. Vzdělávací potřeby ředitelů mateřských škol v Praze. Praha, 2012. 69 s. Bakalářská práce 
(Bc.). Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Centrum školského managementu. 
5
 VATALOVÁ, J. Životní dráha ředitele školy. Praha, 2013. 108 s. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita 

Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Centrum školského managementu. 
6 BODLÁKOVÁ, A. Vzdělávací potřeby vedoucích pracovníků škol a školských zařízení při uplatňování 
pracovního práva. Praha, 2012. 70 s. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická 
fakulta. Centrum školského managementu.  
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1 Kompetence ředitele mateřské školy 

Na samotný pojem kompetence lze nahlížet dvojím způsobem.7 Buď ho chápeme 

ve smyslu svěřené pravomoci a s tím související odpovědnosti nebo jako souhrn 

určitých znalostí, dovedností, schopností a zkušeností. V prvním případě kompetence 

vymezuje zákon, v druhém se jedná již o konkrétní vybavení daného subjektu. 

Pokud je tedy ředitel mateřské školy kompetentním pracovníkem, vykonává svou 

funkci v mantinelech stanovených platnými právními předpisy a disponuje při tom 

určitým potenciálem znalostí, schopností, dovedností a zkušeností, jež mu umožňují 

efektivně vykonávat svou funkci. 

Kompetence ve smyslu znalostí, schopností, dovedností a zkušeností autoři 

odborné literatury různým způsobem třídí. Například Nezvalová na kompetence řídící, 

sebe řídící a personální.8 Podstatné však je, že ty, které jsou nutné pro dané pracovní 

místo, tvoří tzv. kompetenční model – v pedagogice nazývaný též standard. Profesní 

standard ředitele školy (tedy i mateřské) vymezuje Nezvalová: "Standardy pro ředitele 

škol popisují vědomosti, porozumění, dovednosti a vlastnosti, které odpovídají klíčovým 

oblastem vedení. Definují odborné znalosti a jsou navrženy tak, aby sloužily jako základ 

pro plánování profesního rozvoje jak učitelů aspirujících na ředitelskou pozici, tak i 

ředitelů v praxi.“9 

1.1 Kompetence ředitele mateřské školy dané zákonem 

Pravomocí ředitele mateřské školy se dotýká celá řada právních předpisů jak 

z práva veřejného, tak i soukromého. Jde především o zákony z oblasti školství, státní 

správy, finančního, pracovního, občanského i obchodního práva. Je důležité zmínit 

především školský zákon, kde je v § 164 mimo jiné uvedeno, že: „Ředitel školy a 

školského zařízení rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání 

                                                             
7
 LHOTKOVÁ, I.; TROJAN, V.; KITZBERGER, J., Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 23. 

8 NEZVALOVÁ, D. Kompetence ředitele školy. e-Pedagogium (on-line), 2003, roč. 3, č. 1. [cit. 2013-11-
16]. Dostupné na www: <http://epedagog.upol.cz/eped1.2003/clanek02.htm>. ISSN 1213-7499. 
9 Tamtéž. 

http://epedagog.upol.cz/eped1.2003/clanek02.htm
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a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak.“10 Kompetence ředitele mateřské 

školy jsou tak poměrně široce vymezeny.  

Dále tato právní norma také například stanoví, že ředitel školy a školského 

zařízení: 

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

a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy 

uvedenými v tomto zákoně, 

b) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a 

školských služeb, 

c)  vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje, 

d) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve 

škole a školském zařízení.“ 

Podle § 165 stejného zákona je pak ředitel školy a školského zařízení zřizovaných 

státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí také v přesně vymezených případech 

vykonavatelem státní správy. Jedná se o otázky provozu školy, využívání finančních 

prostředků přidělených ze státního rozpočtu, přijímání dětí k vzdělávání apod. 

1.2 Kompetenční model ředitele mateřské školy 

Znalost pravomocí daných zákonem nestačí. Kdo aspiruje na pozici ředitele 

mateřské školy, kdo tuto funkci již vykonává, ale i ten, kdo vybírá a hodnotí vhodného 

kandidáta na tuto pozici, musí znát kompetence tvořící kompetenční model ředitele 

mateřské školy (jeho profesní standard). Podle Lhotkové, Trojana a Kitzbergera11 jde 

především o: 

a) kompetence lídra (ředitel školy sestavuje a naplňuje vizi školy, 

prezentuje a propaguje ji navenek, motivuje své podřízené k výkonu, 

stanoví priority), 

                                                             
10 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon). 
11 LHOTKOVÁ, I.; TROJAN, V.; KITZBERGER, J., Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 63. 
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b) kompetence odborné (ředitel školy se orientuje v příslušných 

zákonech, domluví se v cizím jazyce, má komunikační schopnosti, sleduje 

situaci ve školství), 

c) kompetence osobnostní (ředitel školy je schopen sebereflexe, 

dokáže se poučit z vlastních chyb, sám se vzdělává v oboru, zvládá stres, 

úkoly, umí se odpovědně rozhodnout). Lhotková, Šnýdrová a 

Tureckiová12 v této souvislosti zmiňují kreativitu, jako schopnost tvořit, 

vymýšlet nové postupy, přinášet originální nápady, myšlenky. 

d) kompetence sociální (ředitel školy dokáže řídit tým, správně řešit 

konflikty mezi podřízenými, vést je k přijímání změn, navazovat kontakty 

s partnery školy, zvládat dané podmínky), 

e) kompetence řízení a hodnocení edukačního procesu (ředitel 

školy zvládne vytvořit a uplatnit vhodný školní vzdělávací program, 

dokáže ho průběžně přizpůsobovat novým poznatkům a trendům ve 

vývoji společnosti, všímá si výsledků dětí se zaměřením na zlepšení 

vzdělávání), 

f) kompetence manažerské (ředitel školy stanoví cíle, vybírá 

pracovníky do týmu, dohlíží na jejich pracovní podmínky a vzdělávání, 

hodnotí je a odměňuje, kontroluje jejich činnost, vede je, efektivně 

hospodaří s rozpočtem školy, zajišťuje další finance). 

Tak jako u bezpočtu jiných firem a organizací, ředitel mateřské školy pracuje 

především s lidskými zdroji. Jak uvádí Plamínek,13 lidé jsou nositeli vlastností, postojů a 

schopností, které jsou jejich potenciálem k výkonu. A zatímco je výkon dobře 

měřitelný, u samotného potenciálu tomu tak není. Záleží pak na vedoucím 

pracovníkovi, jak dokáže s lidskými zdroji pracovat, jak je motivovat a podnítit k dobře 

odvedené práci. 

                                                             
12

 LHOTKOVÁ, I.; ŠNÝDROVÁ, I.; TURECKIOVÁ, M. Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství, s. 21. 
13 PLAMÍNEK, J., Vedení lidí, týmů a firem, s. 60. 
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2   Etapy profesní dráhy ředitele mateřské školy a jeho vzdělávací potřeby 

Z textu předchozí kapitoly je patrné, že kompetence ředitele mateřské školy jsou 

různého druhu a zasahují do rozmanitých oblastí vedení školy. Ředitel mateřské školy 

musí prokázat, že je dobrý lídr, manažer, vyjednavač, odborník v oboru a samozřejmě i 

pedagog. Neboť i on vykonává zákonem určený rozsah přímé pedagogické činnosti.14  

Funkce ředitele mateřské školy tak klade vysoké nároky na kvalitu osoby 

kandidáta. A jeho odpovědnost je při tom obrovská.  

Pro potřeby této práce byla profesní praxe ředitele mateřské školy rozdělena do 

tří etap:  

 počáteční – prvních pět let výkonu této praxe 

 zakotvená – pět až deset let výkonu této praxe 

 závěrečná – praxe trvající více než deset let  

2.1 Vzdělávací potřeby ředitele mateřské školy v počáteční etapě jeho profesní 

dráhy 

Ředitelé mateřských škol se v počáteční etapě své praxe museli potýkat se všemi 

změnami, jež nastaly po listopadu 1989. 

Před tímto rokem byla pozice ředitele mateřské školy podstatně odlišná, než 

dnes. Souviselo to s celkovou politickou situací v České republice. Školy byly řízeny 

resortně. Tehdejší režim prostřednictvím příslušného ministerstva centrálně prosazoval 

vzdělávací politiku, obsah vzdělávání i průběh samotného pedagogického procesu. 

Rozhodující slovo měly odbory školství a kultury okresních a městských národních 

výborů. Ředitel neměl prakticky žádné pravomoci – pouze plnil nařízení a pokyny 

nadřízených orgánů. To samozřejmě kladlo nižší nároky na jeho řídící schopnosti a 

dovednosti. Necítil potřebu se v nich dále zdokonalovat. 

Poté byly zákonem č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství 

správní kompetence soustředěny do rukou ministerstva školství a zřízeny školské 

                                                             
14

 Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 
pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků. 
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úřady. Školy byly vyňaty z pravomocí okresních a krajských národních výborů. Česká 

školní inspekce se stala samostatným orgánem státní správy v rámci resortu školství. 

  Školské úřady mj. jmenovaly a odvolávaly ředitele mateřských škol, zabývaly se 

financováním regionálního školství, tzn. i škol mateřských. Pedagogickým i 

nepedagogickým pracovníkům škol, jež neměly právní subjektivitu, připravovaly mzdy, 

řešily pracovní smlouvy těchto zaměstnanců atd. V rámci reformy veřejné správy byly 

následně r. 2001 školské úřady zrušeny a jejich pravomoci převedeny na kraje. V r. 

2003 získaly mateřské školy právní subjektivitu, což zvýšilo jejich nezávislost. 

Polistopadová euforie umožnila zaměstnancům mateřských škol vyjádřit 

nespokojenost se svým vedením. V rámci konkursních řízení se do pozice ředitelů 

dostali učitelé, kteří byli vybráni z řad pedagogů, přičemž jediným kritériem výběru 

bylo naplnění požadavku šesti let praxe učitele. Na posty ředitelů mateřských škol se 

tak dostali lidé, kterým sice nechybělo nadšení a elán, ale kteří měli zároveň minimální 

znalosti v oblasti řízení, financí, vedení pracovního kolektivu apod. Své vzdělání si 

doplnili tzv. funkčním studiem (viz kapitola 3. 2). 

2.2 Vzdělávací potřeby ředitele mateřské školy v zakotvené etapě jeho profesní 

dráhy 

S právní subjektivitou mateřských škol přišly pro jejich ředitele nové úkoly, např. 

postarat se o svěřený majetek, budovu, její vybavení atd. Museli se také naučit 

delegovat řadu pravomocí a s tím související odpovědnost na podřízené zaměstnance, 

neboť se zvýšilo množství administrativy. Delegování se stalo nejen prostředkem, jak 

zabránit pracovnímu přetížení ředitelů, ale také nastolilo trend zapojení těchto 

zaměstnanců do řízení školy.15 

Každý ředitel mateřské školy si musel ujasnit své vize rozvoje školy a stanovit cíle, 

kterých chtěl ve své funkci dosáhnout. Od střednědobých cílů přecházet k cílům 

dlouhodobým a maximálně usilovat o jejich dosažení. To zákonitě kladlo další a další 

nároky na jejich řídící schopnosti. Náročnost této manažerské pozice tak postupně 

rozdělila řady ředitelů na ty, kteří se ve své funkci doslova „našli“ a na ty, kteří 

nasměrovali svůj pracovní život ke splnění jiných cílů. 

                                                             
15  LHOTKOVÁ, I.; ŠNÝDROVÁ, I.; TURECKIOVÁ, M. Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství, s. 55. 
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I ve školství se začalo rozvíjet konkurenční prostředí. Objevily se první soukromé 

a církevní mateřské školy. Skončil tak monopol státu na vzdělání a rodiče získali 

možnost svobodně si volit vzdělávací dráhu pro své děti.16 Na řediteli školy a jeho 

zaměstnancích pak bylo, zda jeho organizace mezi jinými školami obstojí.  

Podstatný posun v pojetí českého školství přinesl Národní program rozvoje 

vzdělávání v České republice – tzv. Bílá kniha – schválený v roce 2001 a na ni navazující 

školský zákon a rámcové vzdělávací programy, které vymezují závazné rámce pro 

jednotlivé etapy vzdělávání. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

(RVP PV) byl vydán s účinností od 1. března 2005. Mateřské školy musely vytvořit své 

školní vzdělávací programy a pracovat podle nich od 1. 9. 2007.  

Na základě školského zákona byl r. 2007 Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy vytvořen Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

České republiky, který zakotvuje cíle a strategie vzdělávací politiky v těchto oblastech:  

 Rovnost příležitostí ke vzdělávání 

 Kurikulární reforma – nástroj k modernizaci vzdělávání s důrazem na rozvoj 

klíčových kompetencí 

 Podpora cizích jazyků, informačních a komunikačních technologií  

 Tvorba a zavádění systémů kvality, metod hodnocení a vlastního hodnocení 

škol a školských zařízení  

 Zvyšování profesionality a zlepšování pracovních podmínek pedagogických 

pracovníků 

 Podpora dalšího vzdělávání.  

 

Jednotlivé kraje si pak tyto obecné cíle rozpracovávají podle svých konkrétních 

podmínek.17 

                                                             
16

 KOTÁSEK, J.; GREGER, D.; PROCHÁZKOVÁ, I. Požadavky na školní vzdělávání v České republice (Národní 
zpráva pro OECD), s. 1. 
17 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky,  MŠMT ČR, 2007. 
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Na všechny tyto změny museli ředitelé mateřských škol pružně reagovat. Stali se 

statutárními orgány v oblasti výkonu státní správy18 a s jejich většími pravomocemi 

byla spojena nemenší odpovědnost za kvalitu výchovy a vzdělávání předškolních dětí, 

za funkční chod školy i za správu jejího majetku. Z ředitelů škol se tak postupně stali 

manažeři v oblasti rozhodování, organizování, plánování, kontrolování, hodnocení a 

motivování. 

 Oni i právě začínající ředitelé mateřských škol museli získat alespoň základní 

znalosti v problematice vedení lidí, autoevaluace, hospodaření s majetkem školy, 

tvorby školních dokumentů (školního vzdělávacího programu, třídních vzdělávacích 

programů, zápisů z porad a hospitací, školního řádu apod.). S tím korespondovaly 

příslušné potřeby dalšího profesního vzdělávání. Určujícími se stalo studium a rozličné 

kurzy v oblasti základů práva, účetnictví, informačních technologií, školského 

managementu, psychologie i pedagogiky. Nehledě na to, jak bude zmíněno v třetí 

kapitole, také zákon sám požaduje určitou úroveň znalostí, nutných k výkonu této 

vedoucí funkce. 

2.3 Vzdělávací potřeby ředitele v závěrečné etapě jeho profesní dráhy 

Pojetí mateřské školy se mění. Rodiče bazírují na takových faktorech, jako je 

úspěch, sebeprosazení, výkon v obavách z uplatnění jejich dětí v dnešní moderní době. 

A mateřské školy jim vycházejí vstříc: „Předškolní výchova a vzdělávání se postupně 

přesouvají od přirozeného spontánního situačního učení a hrové činnosti k cíleně 

strukturované aktivitě řízené odborníky.“19 Mateřské školy nabízejí širokou škálu 

vzdělávacích možností – náplň jednotlivých témat třídních plánů doplňují jazykové, 

výtvarné a pohybové kroužky, rozmanité kulturní aktivity, ekologická a multikulturní 

výchova apod. To vše klade vysoké požadavky na profesní standard učitelů a tím i 

ředitelů mateřských škol. 

                                                             
18

 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), §165. 
 
19 OPRAVILOVÁ, E.; KROPÁČKOVÁ, J., Kam jsme došli za sto let v předškolní výchově, s. 4. 
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Současně musí mateřské školy reagovat na postoj veřejnosti ke vzdělání jako 

takovému. Vlivem prudkého rozvoje informačních technologií, masmédií, sociálních sítí 

apod. se děti dovídají velké množství informací „mimo školní prostředí“. Škola a rodina 

již nejsou jedinými garanty vzdělávání. Škola – ani ta mateřská – se nesmí stát 

„uzavřeným prostředím“, musí se otevřít okolnímu světu.20 

Zákonné předpoklady pro výkon funkce ředitele mateřské školy jsou při tom 

jasně dané.21 Společnost se však vyvíjí rychlým tempem, potřeby a priority populace se 

mění. Odpovědný ředitel mateřské školy proto ví, že proces vlastního vzdělávání 

s nástupem do funkce nekončí a je žádoucí ho vztáhnout na celou dobu práce v oboru. 

Navíc došlo i ke změně v legislativě upravující trvání pracovního poměru ředitelů 

státních škol. Novela školského zákona č. 472/2011 Sb. v § 166 odst. 2 stanoví: 

„Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem 

obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její 

součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného 

konkursního řízení na období 6 let.“ Pracovní poměr ředitelů mateřských škol byl touto 

normou omezen na dobu určitou. Zákon sice počítá s možností automatického 

prodloužení pracovního poměru, pokud nedojde v určité lhůtě k vyhlášení konkurzu22, 

nicméně určitou jistotu udržení si pozice dotyční vedoucí pracovníci ztrácí. 

I přes všechny tyto výše uvedené okolnosti zůstává otázkou, zda si i ředitelé 

v závěrečném období své profesní dráhy uvědomují důležitost dalšího vzdělávání a 

nečerpají pouze ze „starých“ manažerských a pedagogických zásob zkušeností, zda 

využívají různé formy dalšího vzdělávání vzhledem k jejich studijním potřebám a jak se 

jejich vzdělávací potřeby liší od vzdělávacích potřeb začínajících kolegů. Také je nutné 

se ptát, zda nabídka vzdělávání pro tyto zkušené ředitele je dostatečná a neuspokojuje 

spíše vzdělávací potřeby začínajících ředitelů. To vše řeší výzkumná část této 

bakalářské práce.  

                                                             
20 Hlavní směry strategie vzdělávací politiky do roku 2020. MŠMT [online]. 2013 [cit. 2014-01-31]. 
Dostupné z: <http://svp-vzacnaonemocneni.cz/portal/wp-
content/uploads/Hlavni_smery_Strategie_vzdelavaci_politiky.pdf>. 
21

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, §5. 
22 Zákon č. 472/2011 Sb., § 166 odst. 3. 

http://svp-vzacnaonemocneni.cz/portal/wp-content/uploads/Hlavni_smery_Strategie_vzdelavaci_politiky.pdf
http://svp-vzacnaonemocneni.cz/portal/wp-content/uploads/Hlavni_smery_Strategie_vzdelavaci_politiky.pdf
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3 Další profesní vzdělávání ředitelů mateřských škol v Ústeckém kraji 

Nejprve je však nutné objasnit samotný pojem další profesní vzdělávání a 

povinnosti plynoucí v tomto směru ze zákona. 

3.1 Další profesní vzdělávání – vymezení pojmu 

Jak můžeme rozumět pojmu další profesní vzdělávání? Palán jím rozumí všechny 

formy profesního (odborného) vzdělávání vykonávané po skončení přípravy na 

povolání ve školském systému, přičemž jejich cílem je rozvíjet schopnosti, postoje a 

znalosti během aktivního výkonu povolání.23 

Podle Vetešky a Tureckiové další profesní vzdělávání „zahrnuje kvalifikační 

vzdělávání, periodické vzdělávací akce a rekvalifikační vzdělávání; označuje všechny 

formy profesního a odborného vzdělávání v průběhu aktivního pracovního života, po 

skončení odborného vzdělávání a přípravy na povolání ve školském systému.“ 24 

Mezi další profesní vzdělávání patří zejména:25 

 Přednášky 

 Kurzy 

 Semináře 

 Panelové diskuse 

 Exkurze 

 Konference 

 Workshopy 

 Sympozia 

 Školení 

 Koučink 

 Stáž 

                                                             
23 PALÁN, Z. Výkladový slovník. In Rubrika : Strategie lidských zdrojů [online]. 2004 – [cit. 2013-11-24].  

Dostupné na WWW: <http://www.topregion.cz/index.jsp?articleId=1918>. 

24 VETEŠKA, J.; TURECKIOVÁ, M. Vzdělávání a rozvoj podle kompetencí : kompetence v andragogice, 
pedagogice a řízení, s. 8. 
25 BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky 2, s. 53 – 60. 

http://www.topregion.cz/index.jsp?articleId=1918


 
 
 
 
 

19 
 

 Výměna zkušeností  

Jedná se tedy o širokou škálu vzdělávacích možností sloužících k udržení vlastní 

způsobilosti vykonávat určitou profesi a ke splnění jejích nároků.  V dnešní době je na 

další vzdělávání pracovníků kladen důraz v celé řadě lidských činností. Nejinak je tomu i 

v případě profese ředitele mateřské školy. Jen odpovědný ředitel chápe nutnost 

dalšího profesního vzdělávání. Nejen, že tím přispívá k udržení pedagogické i 

společenské úrovně školy, ale dává příklad i svým podřízeným pedagogickým 

pracovníkům v jejich vlastním rozvoji. 

3.2 Zákonné požadavky na další profesní vzdělávání ředitelů mateřských škol 

Zákon o pedagogických pracovnících přímo stanoví povinnost dalšího vzdělávání: 

„Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost 

dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci.“26 

Formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků je podle téže právní normy 

studium na vysoké škole nebo v zařízeních akreditovaných Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ČR či samostudium. K tomu účelu dává zákon pedagogickému 

pracovníkovi dvanáct pracovních dnů školního roku. To se samozřejmě týká i ředitele 

mateřské školy. Ten současně v rámci organizování dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků určuje čerpání tohoto zákonného volna.  

Ředitel bez vysokoškolského vzdělání v akreditovaném studijním programu 

školský management nebo vzdělání v programu celoživotního vzdělávání 

uskutečňovaném vysokou školou, zaměřeném na organizaci a řízení školství, musí navíc 

do dvou let od nástupu do funkce ředitele školy absolvovat studium v rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na získání znalostí v oblasti řízení 

školství.27 

                                                             
26

 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, §24. 

27
 Tato povinnost se vztahuje pouze na ředitele škol zřízených Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy, krajem, obcí nebo svazkem obcí. 
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Povinnost vzdělávat se v oblasti řízení školství má ředitel mateřské školy 

stanovenou zákonem. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízí 

Národní institut pro další vzdělávání - poté, co převzal činnost pedagogických center 

(šlo o tzv. Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení) - Kvalifikační studium 

pro ředitele škol a školských zařízení. Studium je realizováno v souladu se zákonem 

č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, vyhláškou č. 

317/2004 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a 

kariérním systému pedagogických pracovníků a Standardem pro udělování akreditací 

DVPP, č. j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25. Kvalifikační studium si klade za cíl 

prohloubit znalosti vedoucích pracovníků v oblasti řízení školy a jejich manažerské 

dovednosti. Pohybuje se ve čtyřech základních modulech: základy práva, pracovní 

právo, financování školy, organizace školy a pedagogického procesu. 

Mimo tuto zákonem stanovenou povinnost pak již závisí na vůli ředitele mateřské 

školy, jak zúročí další své vzdělávací potřeby a kterým směrem vlastního sebevzdělání 

se vydá. Každá mateřská škola, každý pracovní kolektiv má svá specifika, záleží také na 

regionu a místních socio – kulturních podmínkách, na představách zřizovatele apod.  

Důležité je také sebepoznání ředitele. Musí být schopen racionálně posoudit, 

v kterých oblastech své profese jeho znalosti pokulhávají. Jsou ředitelé s perfektně 

zvládnutou problematikou zákonů, financí apod., avšak chybí jim jemnocit v jednání se 

zaměstnanci, špatně zvládají stresové situace nebo si nedokážou efektivně rozvrhnout 

čas. Jiní vedoucí pracovníci umí správně řídit lidi, rozdělovat úkoly, hodnotit, 

motivovat, vymýšlet a naplňovat vize školy, avšak po stránce legislativní, účetní apod. 

má jejich organizace problémy.  

Vedoucí pracovník by měl mít takové vlastnosti, které mu umožní úspěšně vést 

pracovní kolektiv. Syslová uvádí výčet vlastností lídra:28 

 Přirozená ctižádostivost 

                                                                                                                                                                                   
 
28 SYSLOVÁ, Z. a kol. Jak úspěšně řídit mateřskou školu, s. 48. 
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 Velké množství energie 

 Touha vykonávat změny 

 Touha řídit a vést lidi 

 Sebedůvěra 

 Čestnost 

 Poctivost 

 Lidskost 

 Silná vůle 

 Pozitivní přístup 

 Schopnost mít vize 

 Schopnost přijímat nové poznatky 

S touto výbavou a patřičnou orientací v oboru je pak připraven vykonávat funkci 

ředitele mateřské školy. Přijímat nové poznatky však lze pouze tehdy, pokud má 

možnost dále studovat. Podle Bednaříkové29 v České republice chybí ucelený systém 

dalšího vzdělávání dospělých a tedy i dalšího profesního vzdělávání. Na základě vysoké 

poptávky po kvalifikovaných odbornících vzniklo mnoho vzdělávacích firem, fungujících 

především na agenturním principu, s nabídkou spíše krátkodobých vzdělávacích akcí. 

Co jim nelze upřít, je pružnost, rozmanitost a pohotovost. Ale někdy tyto aspekty 

převládají na úkor kvality poskytovaných služeb. Ředitelé mateřských škol si tak mohou 

vybrat z různých kurzů pro manažery, ovšem zdaleka ne všechny jsou akreditovány 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  

3.3 Formy a možnosti dalšího profesního vzdělávání ředitelů mateřských škol 

v Ústeckém kraji 

Ústecký kraj se skládá z okresů: Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, 

Louny, Most a Chomutov (mapa okresů viz příloha č. 1). S  825 646 obyvateli a 

rozlohou 5 335 km2, je sedmým největším krajem v České republice. Jeho území není 

z hlediska rozvoje hospodářství jednolité. Zatímco na Mostecku, Chomutovsku a 

                                                             
29 BEDNAŘÍKOVÁ, I. Kapitoly z andragogiky 1, s. 62. 
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Ústecku je bohatě rozvinutý průmysl a Litoměřicko s Lounskem jsou pověstné svým 

zemědělstvím, odlehlé Děčínsko a Šluknovsko jsou po této stránce oblastmi 

periferními.  

Každý region se od ostatních oblastí liší v mnoha ukazatelích. Nejinak je to i 

v případě Ústeckého kraje. Nejmarkantnější je pak rozdíl ve srovnání s krajem 

Středočeským, potažmo s hlavním městem Praha. Jedná se např. o otázky 

demografické, o problematiku nezaměstnanosti, migrace obyvatelstva za prací, 

možností realizace na trhu práce, výše hrubé mzdy atd.  

Zatímco se v Ústeckém kraji obecná míra nezaměstnanosti pohybuje kolem 11%, 

v Praze pouze kolem 3%.30 Útlum výroby, omezení těžby uhlí, rušení či 

restrukturalizace podniků způsobily, že v republikovém srovnání je v Ústeckém kraji 

dlouhodobě nejvyšší míra registrované nezaměstnanosti.31 Poptávka po pracovním 

uplatnění je zde vysoká a nevyhýbá se ani pedagogickým pracovníkům. Proto ti, kteří 

chtějí vykonávat funkci ředitele mateřské školy, musí prokázat takové znalosti a 

schopnosti, aby na tuto manažerskou pozici vůbec dosáhli, a následně si ji dokázali 

udržet.  Vzdělávání v oboru a získávání stále nových a aktuálních informací je pro ně 

naprostou nutností. 

Ne všechny potřebné vzdělávací kurzy a semináře se však konají v samotném 

regionu. Pro zájemce ze Šluknovska či Varnsdorfska se tak cesta za studiem často mění 

v několikahodinové martyrium v dopravních prostředcích. Pracovně vytížený ředitel 

mateřské školy z těchto příhraničních oblastí si proto zákonitě rozmyslí, zda takový 

kurz či seminář vůbec absolvuje - jakkoliv by pro něj byl přínosem. 

Je tedy možné se ptát, zda je Ústecký kraj v oblasti dalšího profesního vzdělávání 

ředitelů mateřských škol pouze okrajovým regionem a pedagogičtí pracovníci musí za 

vzděláním dojíždět do krajů sousedních - vzhledem k dopravní obslužnosti především 

                                                             
30

 Nejnovější údaje o kraji. Český statistický úřad [online]. Aktualizováno 29. 11. 2013 [cit. 2014-01-21]. 

Dostupné z: <http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/zamestnanost-xu>. 
31 Charakteristika kraje. Český statistický úřad [online]. Aktualizováno 9. 1. 2014 [cit. 2014-01-21]. 

Dostupné z: <http://www.czso.cz/xu/redakce.nsf/i/charakteristika_kraje>. 

http://www.czso.cz/x/krajedata.nsf/oblast2/zamestnanost-xu
http://www.czso.cz/xu/redakce.nsf/i/charakteristika_kraje
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pak do kraje Libereckého, Středočeského a do Prahy (vzdělávací nabídkou na území 

hlavního města Prahy se zabývá například Kuchyňka32), nebo zda jsou místní možnosti 

pro jejich studium dostačující. 

Následuje výběr některých vzdělávacích institucí, zařízení, společností, portálů, 

projektů apod., nabízejících vzdělávací aktivity pro vedoucí pracovníky mateřských 

škol. Výběr byl proveden tak, aby zde bylo zastoupeno co nejvíce rozmanitých forem 

dalšího profesního vzdělávání. 

3.3.1 Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem 

Centrum celoživotního vzdělávání při Pedagogické fakultě UJEP v Ústí nad Labem 

nabízí čtyřsemestrové kombinované studium školského managementu zaměřené na 

otázky řízení školy, na plánování, řízení a hodnocení pedagogického procesu, na výcvik 

manažerských dovedností, na právní problematiku, vzdělávací politiku a řízení školství 

u nás a v zemích EU. 

Od letního semestru 2014 pak Centrum jako novinku otevírá akreditované 

studium pro ředitele škol a školských zařízení v rozsahu 105 hod. 

Pod záštitou Centra lze absolvovat i další kurzy zaměřené na problematiku 

související s řízením mateřské školy. Například v rámci inkluzívního vzdělávání je zde 

nabídka kurzů týkajících se zařazení zdravotně postižených dětí do kolektivu, tvorby 

individuálních vzdělávacích programů pro tyto děti apod. 

3.3.2 Krajské pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání v Ústí nad Labem 

Národní institut pro další vzdělávání s celostátní působností se zabývá dalším 

vzděláváním pedagogických pracovníků. Kromě kvalifikačního studia pro ředitele škol a 

školských zařízení, zmíněného v kapitole 3. 2., nabízí i vzdělávací programy vhodné pro 

vedoucí pracovníky mateřských škol. 

Jako příklad lze uvést nabídku programů z oblasti managementu realizovaných 

v prvním pololetí školního roku 2013/2014:33 

                                                             
32 KUCHYŇKA, D. Vzdělávací potřeby ředitelů mateřských škol v Praze, s. 33 – 39. 
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 Aktuální problémy v účetnictví příspěvkových organizací  

 Mezinárodní konference Podpora vícejazyčnosti  

 Aktuální témata předškolního vzdělávání  

 BOZP pro školy a školská zařízení 

 Veřejnosprávní kontrola v praxi škol a školských zařízení  

 Základní postupy při aktualizaci ŠVP v mateřské škole  

 Strategické řízení organizace pro projektové manažery ve školství  

 Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení pro 

projektové manažery ve školství  

 Role projektového řízení ve vzdělávací politice pro projektové manažery 

ve školství  

 Profesní rozvoj řídícího pracovníka ve školství  

 Školská legislativa - úspěšná spolupráce učitelů, žáků a rodičů ve škole  

 Manažerské řízení procesu změn ve školním stravování  

 Požární ochrana pro školy a školská zařízení  

 Finanční řízení v praxi ředitele školy  

 Školský management v teorii a praxi  

 Zřizovatel - ředitel školy, vzájemný vztah, postavení a pravomoci  

 Finance a finanční nástroje pro projektové manažery ve školství  

Z těchto sedmnácti kurzů se ale pět z nich koná mimo Ústecký kraj - v Plzni, 

Praze, Brně – Šlapanicích.  

3.3.3 Pedagogické centrum Ústí nad Labem, zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, o. p. s. 

Cílem Pedagogického centra v Ústí nad Labem, založeného roku 2004 je 

poskytovat všem zájemcům o DVPP vzdělávací programy. Společnost mimo to nabízí i 

                                                                                                                                                                                   
33 Programová nabídka s přihlášením do vzdělávacího programu Ústeckého kraje. Národní institut pro 

další vzdělávání [online]. 2013 [cit. 2013-12-21]. Dostupné z: <http://www.nidv.cz/cs/programova-

nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/?action=search&territoryId=1&workplaceId=16>. 

http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=38619&operace=detail
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=39148&operace=detail
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=39460&operace=detail
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=38970&operace=detail
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=35373&operace=detail
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=41170&operace=detail
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=39045&operace=detail
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=39045&operace=detail
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=41022&operace=detail
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=41022&operace=detail
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=35855&operace=detail
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=38390&operace=detail
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=38579&operace=detail
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=38580&operace=detail
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=38971&operace=detail
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=38680&operace=detail
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=38568&operace=detail
http://www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=39040&operace=detail
http://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/?action=search&territoryId=1&workplaceId=16
http://www.nidv.cz/cs/programova-nabidka/prihlaseni_do_vzdelavaciho_programu.ep/?action=search&territoryId=1&workplaceId=16
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další profesní vzdělávání mimo školskou oblast, přičemž se „snaží zachovat původní a 

osvědčenou strukturu pedagogického centra s ústředím v Ústí nad Labem a 

odloučenými pracovišti v kraji, často sídlícími přímo na školách. Hlavním záměrem je 

vytvořit postupně co nejhustší síť vzdělávacích zařízení v rámci celého kraje a podpořit 

možnosti a dostupnost dalšího profesního vzdělávání v co nejširším záběru včetně 

možnosti zapojení veřejnosti.“34 

 Opět se jedná o široké spektrum kurzů z oblasti pedagogiky, školského 

managementu, finanční gramotnosti, logopedie, etiky apod. Namátkou lze uvést 

příklad nabízených kurzů pro druhé pololetí školního roku 2013/2014:35 

 Zhudebněné pohádky a další možnosti využití netradiční hudební výchovy 

 Význam hudebně pohybových činností u dětí s narušenou komunikační 

schopností 

 Školský management 

 Studium pro ředitele škol a školských zařízení podle §5 odst. 2 zákona č. 

563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

 Studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 

3 vyhlášky č. 317/2005 Sb. - zahájení 

 Etická výchova ve školní praxi 

3.3.4 Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků při Pedagogicko – 

psychologické poradně Ústeckého kraje v Teplicích 

Zde jsou nabízeny kurzy týkající se samotné výchovně vzdělávací činnosti 

pedagogického pracovníka. Pedagogičtí pracovníci se zde mohou například vzdělávat 

v otázkách:  

 zralosti předškolních dětí 

 řečových vad 

                                                             
34 O nás. Pedagogické centrum Ústí nad Labem, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

o. p. s. [online]. [cit. 2014-01-01]. Dostupné z: <http://www.pcul.cz/>. 
35 Tamtéž, [cit 2014-01-01]. 
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 paměti 

 relaxačních technik 

 grafomotoriky atd.36 

3.3.5 Centrum uznávání a celoživotního učení Ústeckého kraje o.p.s. 

Centrum se sídlem ve Varnsdorfu má akreditaci k provádění vzdělávacích 

programů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Kurzy se konají v síti místních 

center v jednotlivých okresech Ústeckého kraje. Aktuálně nabízené kurzy se týkají 

především oblasti pedagogiky a psychologie.37 

3.3.6 SELLI, s. r. o. Žatec 

Jde o společnost sídlící v Žatci od roku 1993, která nabízí vzdělávací kurzy 

různého charakteru a mj. také i v oblastech užitečných pro vedoucí pracovníky ve 

školství, jako např. kurzy týkající se daňové problematiky, účetnictví, informačních 

technologií, cizích jazyků, managementu, komunikačních dovedností, zvládání 

konfliktů, osobní prezentace apod.38 

3.3.7 ASISTA, s. r. o Most 

Společnost zajišťuje vzdělávací kurzy a semináře pro široké spektrum pracovníků 

– tedy i pro pedagogy a manažery. Tyto kurzy jsou akreditované Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR.   

Ředitelé mateřských škol se zde mohou zdokonalit v personalistice, vedení lidí, 

rozvoje osobnosti, informačních technologií, cizích jazyků atd.  Asista se také mj. podílí 

na projektech zaměřených na vzdělávání pedagogických pracovníků „Otevřená škola" a 

                                                             
36 Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Pedagogicko – psychologická poradna Ústeckého kraje a 
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace [online]. [cit. 

2014-01-01]. Dostupné z: <http://www.pppuk.cz/nase-sluzby/dvpp>. 
37DVPP. Centrum uznávání a celoživotního učení Ústecký kraj [online]. [cit. 2014-01-01]. Dostupné z: 

<http://www.centrum-uznavani.cz/?id=Li9odG1sL2Rfdl9wX3AuaHRtbA>. 
38 O nás. SELLI, s. r. o. [online]. 2007 [cit. 2014-02-19]. Dostupné z: 
<http://www.selli.cz/?Akce=ObjObsahDokum&Hodnota=9000000606948>. 

 

http://www.pppuk.cz/nase-sluzby/dvpp
http://www.centrum-uznavani.cz/?id=Li9odG1sL2Rfdl9wX3AuaHRtbA
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"Propojená škola" a EDUCA – moderní vzdělávání pro pracovníky škol v Ústeckém 

kraji.39 

3.3.8 Projekt Multikulturní svět škol 

Projekt je zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků v rovině 

multikulturní výchovy jako prostředku k odbourávání xenofobie a rasismu mezi dětmi. 

Semináře vztahující se k projektu se realizují v okresech: Most, Chomutov, 

Litoměřice, Děčín a Teplice. Účastní se ho pedagogičtí pracovníci ze základních i 

mateřských škol a dětských domovů. 

Správné a bezkonfliktní začleňování dětí z odlišných etnických skupin (v 

severočeském regionu především vietnamských a romských) do kolektivu mateřské 

školy je v dnešní době velmi aktuální a ředitelé mateřských škol i jejich zaměstnanci by 

se v této problematice měli orientovat.40 

3.3.9 ImCon cz, s. r. o. Teplice 

Společnost uspokojuje poptávku vedoucích pracovníků především po 

manažerských dovednostech, jako jsou např.:  

 Vedení lidí  

 Styly vedení 

 Stanovení cílů, sdílení cílů 

 Delegování 

 Hodnocení, význam hodnocení, typy, postup a zásady hodnocení 

 Vedení porad 

 Principy řízení týmu, výchova pracovníků k týmové práci 

 Motivování 

 Řízení času 

                                                             
39

 Další vzdělávání. Asista, s. r. o. [online]. [cit 2014-02-19]. Dostupné z: <http://www.asista.cz/dalsi-
vzdelavani/>. 
40  O projektu. Multikulturní svět škol [online]. 2008 – 2014 [cit 2014-02-19]. Dostupné z: 
<http://www.multikultura-skola.eu/o-projektu/>. 
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 Zvládání krizových situací 

 Zvládání stresu, stres jako doprovodný jev neuřízení času  

 Komunikace 

 Asertivita 

 Rétorika atd.41 

3.3.10 Portál Dalšího profesního vzdělávání 

Tento internetový portál předkládá zájemcům nabídku dalšího profesního 

vzdělávání v Ústeckém kraji a současně umožňuje firmám a rozmanitým vzdělávacím 

institucím z regionu vložit sem nabídku svou. Některé přednášky mohou posluchači 

sledovat online přímo na stránkách portálu. Portál nabízí vzdělávání v oblasti:  

 Managementu 

 Personalistiky 

 ICT 

 Práva 

 Logistiky 

 komunikačních dovedností 

 rozvoje osobnosti, daňové problematiky a účetnictví 

 cizích jazyků atd.42 

3.3.11 Metodický portál RVP 

Díky e - learningovým kurzům, blogům, článkům a rozmanitým příspěvkům a 

postřehům zde mohou ředitelé mateřských škol získat cenné informace týkající se 

řízení školy.43  

Portál umožňuje online setkávání a diskuze s dalšími kolegy a odborníky z oboru 

k jednotlivým otázkám a problémům pedagogického procesu. Pořádá virtuální 

semináře. 

                                                             
41 Úvod. ImCon cz, s. r. o. [online]. 2009 [cit. 2014-02-19]. Dostupné z: < http://www.imcon.cz/>. 
42

 DPV. Portál DPV [online]. [cit. 2014-01-01]. Dostupné z: <http://dppuk.cz/>. 
43 Odkazy. Metodický portál RVP [online]. [cit. 2014-01-01]. Dostupné z: <http://odkazy.rvp.cz/>. 
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Díky vizuálním příspěvkům pedagogů z různých typů škol dává možnost 

„nahlédnout“ do jejich domovského prostředí – učeben, tříd, herních koutků a 

inspirovat se tak k vlastní činnosti.  

4 Výzkumná část 

Výzkumná část této bakalářské práce se zabývala otázkou vzdělávacích potřeb 

ředitelů mateřských škol v Ústeckém kraji v různých etapách jejich profesní praxe a 

nabídkou vzdělávání pro tyto pracovníky ve zmíněném regionu.  

4.1 Tvrzení 

Východiskem pro výzkum byla tato tři tvrzení: 

1. Ředitelé mateřských škol v počáteční etapě své profesní dráhy mají jiné 

potřeby vzdělávání než jejich zkušenější kolegové. 

2. Ředitelé mateřských škol v závěru své profesní dráhy považují důležitost 

vzdělávání pro svou práci za méně významný faktor než ředitelé ve 

střední (zakotvené) a počáteční etapě. 

3. Nabídka vzdělávání pro zkušené ředitele je nedostatečná oproti nabídce 

pro začínající kolegy. 

4.2 Metoda výzkumu 

Jelikož jde o kvantitativní výzkum, k získání potřebných dat byla zvolena metoda 

dotazníku. Byl rozesílán prostřednictvím e-mailu a respondenti ho vyplňovali 

anonymně. (Dotazník je v celém svém znění uveden v příloze č. 2.) 

Obsahuje 11 otázek. Devět uzavřených a dvě polouzavřené. 

4.3 Výzkumný soubor 

Základní soubor tvoří ředitelé všech mateřských škol v Ústeckém kraji bez ohledu 

na jejich právní formu, zřizovatele, nebo zda existují přidružené k základní škole. 
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Z tohoto souboru 314 mateřských škol44 byl vybrán výzkumný soubor 200 

respondentů. Výběr byl proveden náhodně, avšak zároveň tak, aby byly ve 

výzkumném šetření zastoupeny mateřské školy ze všech sedmi okresů Ústeckého 

kraje.  

Návratnost dotazníku byla uspokojující: 142 respondentů, tedy 71%. 

4.4 Výsledky výzkumu 

První dvě otázky dotazníku si kladou za cíl identifikovat respondenty po stránce 

jejich nejvyššího dosaženého vzdělání a délky praxe v pozici ředitele mateřské školy. 

 Z celkového počtu 142 odpovědí má 52,11% respondentů vysokoškolské 

vzdělání, 44,37% středoškolské a pouze 3,52% respondentů vyšší odborné vzdělání. 

Přičemž 50% respondentů jsou ředitelé mateřských škol s více jak deseti lety praxe 

v oboru. Druhá polovina respondentů je v počáteční či střední (zakotvené) fázi své 

profesní dráhy. 

  

 
                                                             
44 Adresář mateřských škol odboru školství Ústeckého kraje k 1. 1. 2014. A také Rejstřík škol a školských 

zařízení. MŠMT. [online]. [cit. 2014-01-26]. Dostupné z: <http://rejskol.msmt.cz/>. 
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Graf č. 1 
Nejvyšší dosažené vzdělání respondentů 
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Důležitou, i když značně subjektivní, položkou dotazníku je polouzavřená otázka 

č. 10. Ta zjišťuje, zda mají ředitelé mateřských škol dostatečný prostor k rozvoji svých 

manažerských dovedností. Záleží totiž nejen na objektivních skutečnostech 

ovlivňujících pracovní dobu, ale dovednostech a schopnostech každého vedoucího 

pracovníka zacházet se svým časem. 

Na tuto otázku odpovědělo celkem 136 respondentů. Z toho 75,74% kladně, 

34,55% záporně. U záporných odpovědí se vyskytly tyto důvody. Citováno přímo 

z dotazníků: 

o „Přímá výchovná činnost u dětí a práce ředitelky mi nedovolí se více účastnit 

dalšího vzdělávání.“ 

o „Není snadné být nepřítomná na pracovišti - malý počet pedagogických 

pracovníků na jednotřídní MŠ.“ 

o "Málo lidí na pracovišti, kteří za mě budou pracovat, když já se budu vzdělávat.“ 

o „Velký úvazek u dětí, jako začínající ředitelka jsem zahlcena administrativou.“ 

o „Složitost dopravních spojů, vzdálenost do místa konání vzdělávacích akcí.“ 

o  „Vzdálenost do místa vzdělávání.“ 

50% 

26,06% 

23,94% 

Graf č. 2 
Délka praxe v pozici ředitele mateřské školy 

Více jak 10 let Méně jak 5 let 5 až 10 let
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o „Jednotřídní vesnická MŠ.“ 

o „Organizační a finanční.“ 

o „Vysoký úvazek u dětí.“ 

o „Nedostatek času.“ 

o „Nedostatek času s ohledem na délku přímé výchovné činnosti.“ 

o „Je problém zajistit za sebe náhradu, častá nemoc kolegyň.“ 

o „Nemožnost zástupů při absenci v přímé práci u dětí.“ 

o „Jsme jednotřídní MŠ, problémy v zastupování.“ 

o „Ředitel školy je zahlcen administrativou.“ 

o „Špatná zastupitelnost, jednotřídní MŠ.“ 

o „Časové důvody.“ 

o „Málo času.“ 

o „Finanční.“ 

 

4.4.1 Výsledky výzkumu vztahující se k tvrzení č. 1 

1. Ředitelé mateřských škol v počáteční etapě své profesní dráhy mají jiné 

potřeby vzdělávání než jejich zkušenější kolegové. 

K tomuto tvrzení se vztahují otázky č. 2, 5, 6. 

75,74% 

34,55% 

Graf č. 3 
Je Váš prostor ke vzdělávání a k rozvoji manažerských 

dovedností dostatečný ? 

Ano

Ne
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Ředitelé mateřských škol s praxí delší než deset let upřednostňují další vzdělávání 

v oblasti tvorby kurikula a evaluace školy. Přes čtyřicet procent z nich (48%) by si rádo 

doplnilo vzdělání v ekonomické a finanční oblasti a co je s podivem – vzhledem k délce 

jejich praxe – i v otázce personalistiky a vedení lidí. Nejméně problematická je pro ně 

oblast právní (27%). 

Jejich kolegové s délkou praxe pět až deset let cítí potřebu dále se vzdělávat 

především v oblastech: finanční a ekonomické, personalistiky a vedení lidí, tvorby 

kurikula a evaluace školy. Také u nich se v otázce právní problematiky řízení mateřské 

školy chce zdokonalovat nejméně respondentů (23%). 

Přes osmdesát procent začínajících ředitelů mateřských škol si chce doplnit 

vzdělání v oblasti ekonomické a finanční. I otázky personalistiky a vedení lidí, tvorby 

dokumentů kurikula a evaluace školy u nich nezůstávají nepovšimnuty. Nejnižší 

potřebu zdokonalovat se mají v problematice informačních technologií (31%). 

Graf č. 4 

Oblasti školského managementu dle potřeby dalšího vzdělávání 
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V této souvislosti je nutné se ptát, jaké byly manažerské znalosti respondentů 

při nástupu do vedoucí funkce vůbec, a v kterých oblastech řízení se v té době chtěli 

ještě zdokonalit. První případ řeší otázka dotazníku č. 3, druhou pak otázka č. 4. Na obě 

odpovědělo 142 respondentů. 

 

Je zajímavé, že v oblasti právní, v které nyní ředitelé s větší délkou praxe necítí 

tak velkou potřebu se vzdělávat (viz graf č. 4), stála na počátku výkonu jejich funkce 

jako nejproblematičtější (viz graf č. 5). Zlepšily se jejich znalosti školského práva díky 

zkušenostem z praxe nebo tito ředitelé nepovažují již tuto část školského 

managementu za tak důležitou? 

75,00% 

59,21% 

39,47% 

35,53% 

31,58% 

2,63% 

Graf 5 
Ve které oblasti řízení jste na začátku výkonu funkce 

cítil/a potřebu dalšího vzdělávání? 

Pracovní a školské právo Finanční management

Vedení lidí Kontrolní a hospitační činnost

Marketing školy V jiné
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Z otázky č. 3 šetření vyplývá, že více jak polovina respondentů ze 142 

odpověděla, že při nástupu do funkce ředitele mateřské školy neměla žádné znalosti 

z oblasti řízení nebo pouze znalosti získané samostudiem. Malá část (9%) se opírala 

pouze o semináře a kurzy a zbytek (25%) měl absolvované studium pro ředitele 

školských zařízení či tzv. funkční studium. 

 

4.4.2 Výsledky výzkumu vztahující se k tvrzení č. 2 

2. Ředitelé mateřských škol v závěru své profesní dráhy považují důležitost 

vzdělávání pro svou práci za méně významný faktor než ředitelé ve střední 

(zakotvené) a počáteční etapě.  

K tomuto tvrzení se vztahují otázky č. 2, 9, 11. 

Z grafu č. 7 je patrné, že více jak 60% respondentů ze 142 ředitelů mateřských 

škol se účastní dalšího vzdělávání více jak dvakrát za školní rok (70% ředitelů s praxí 

více jak deset let, 66% ředitelů s praxí pět až deset let a 72% ředitelů s praxí kratší jak 5 

31,69% 

34,51% 

9,15% 

15,49% 

9,15% 

Graf 6 
Znalosti v oblasti řízení při nástupu do funkce 

Žádné

Znalosti získané
samostudiem

Semináře, kurzy

Studium pro ředitele
školských zařízení

Funkční studium I. a II.
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let). Méně jak 30% respondentů se dalšího vzdělávání účastní méně jak dvakrát za 

školní rok a pouze jeden respondent ze skupiny ředitelů s délkou praxe pět až deset let 

se dalšího vzdělávání neúčastní vůbec.  

 

Graf č. 7  

Jak často se účastníte programů DVPP, kurzů, seminářů? 

  

S tím souvisí otázka, zda je pro ředitele mateřských škol další vzdělávání 

přínosem. Z předešlého grafu lze usuzovat, že ano. A je to i patrné z dalšího šetření, 

neboť pouze jeden respondent (tentokrát ze skupiny zkušených ředitelů) odpověděl, že 

nikoliv. Jako důvod uvedl, že při výkonu své funkce vychází spíše ze zkušeností 

získaných praxí. 
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Graf č. 8 

Je pro výkon Vaší funkce další vzdělávání přínosem? 

 

 

4.4.3 Výsledky výzkumu vztahující se k tvrzení č. 3 

3. Nabídka vzdělávání pro zkušené ředitele je nedostatečná oproti nabídce 

pro začínající kolegy. 

K tomuto tvrzení se vztahují otázky č. 2, 7, 8 

Nejprve je nutné se ptát, jako formu celoživotního vzdělávání by ředitelé 

mateřských škol vůbec volili. Největší zájem je o akreditované kurzy a semináře 

z různých oblastí školského managementu (přes 60%). Zhruba o polovinu méně 

respondentů by pak volilo studium na vysoké škole (kolem 30%).  
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Tři respondenti ze 142 by nevolili žádnou z forem celoživotního vzdělávání. Jedná 

se právě o ředitele s praxí delší deset let.  

Graf č. 9 

Jakou formu CŽV byste volil/a? 

 

Poptávka po dalším vzdělávání by ze strany ředitelů mateřských škol byla, ale je 

nabídka v Ústeckém kraji v programech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

dostatečná? Není tento severočeský region v otázce poskytování dalšího vzdělávání 

ředitelů mateřských škol pouze okrajovou oblastí? I tato otázka byla v dotazníkovém 

šetření položena. 
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Graf č. 10 

Je podle Vás v Ústeckém kraji nabídka DVPP dostatečná? 

 

Nejvíce přesvědčeni o dostatečnosti nabídky DVPP v Ústeckém kraji jsou ředitelé 

s délkou praxe v oboru kratší než pět let (64%). Přes třicet procent (34%) respondentů 

s praxí delší deset let je naopak s nabídkou vzdělávání v regionu nespokojeno. 

Situaci v regionu neumí posoudit 13% ředitelů mateřských škol s nejdelší praxí, 

31% s praxí trvající pět až deset let a 22% těch nejméně zkušených. 

Závěr 

 Tato bakalářská práce si kladla za cíl zjistit vzdělávací potřeby ředitelů 

mateřských škol v různých etapách jejich profesní dráhy. Celou problematiku uchopila 

dvojím způsobem – teoretickým (popisným) a praktickým (výzkumným). 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Ano Ne Neumím
posoudit

Praxe ve funkci více jak 10 let

Praxe ve funkci 5 až 10 let

Praxe ve funkci méně jak 5 let



 
 
 
 
 

40 
 

 Teoretická část se věnovala nejprve otázce kompetencí ředitelů mateřských 

škol, které chápe jednak jako souhrn pravomocí daných platnými právními předpisy, 

jednak jako znalosti, vědomosti, schopnosti a zkušenosti tvořící jejich profesní standard 

(mluví o tzv. kompetenčním modelu).  

Dále v obecné rovině řešila potřeby dalšího vzdělávání vzhledem k etapě profesní 

praxe těchto ředitelů. V této souvislosti mapuje postavení mateřských škol a míru 

jejich právní subjektivity před rokem 1989 a po něm, všímá si dnešního pojetí 

předškolního vzdělávání a nutnosti vedoucích pracovníků ve školství na tyto změny 

reagovat. 

Následuje kapitola o dalším vzdělávání ředitelů mateřských škol požadovaném 

zákonem a nástin možností k dalšímu profesnímu rozvoji těchto pedagogických 

pracovníků v Ústeckém kraji. 

Výzkumné šetření bylo provedeno prostřednictvím dotazníku. Osloveno bylo 200 

respondentů (ředitelů mateřských škol) v Ústeckém kraji, 142 respondentů dotazník 

zaslalo zpět k vyhodnocení. Návratnost byla tedy uspokojující: 71%. 

Cílem výzkumu bylo potvrdit tři tvrzení vztahující se k potřebám dalšího 

vzdělávání ředitelů mateřských škol v různých etapách jejich profesní praxe a nabídce 

dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji: 

1. Ředitelé mateřských škol v počáteční etapě své profesní dráhy mají jiné 

potřeby vzdělávání než jejich zkušení kolegové. 

Toto tvrzení bylo potvrzeno jen z části. Výzkum ukázal, že existují oblasti dalšího 

vzdělávání, v kterých se chtějí ředitelé mateřských škol zdokonalit zhruba stejnou 

měrou bez ohledu na délku jejich praxe v oboru. Jde o otázky týkající se tvorby 

kurikulárních dokumentů školy (školního vzdělávacího programu, třídních vzdělávacích 

programů apod.) a otázky evaluace (evaluace školy, třídy, jednotlivých dětí, 

sebehodnocení atd.). V zásadě stejnou potřebu vzdělávání ředitelé projevili v oblasti 

personalistiky a vedení lidí a to i ředitelé v závěrečné etapě své profesní praxe. 
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Na druhé straně určité rozdíly ve vzdělávacích potřebách ředitelů mateřských 

škol v závislosti na délce výkonu jejich funkce zde jsou. A to v oblasti ekonomického, 

finančního a právního řízení školy, kde největší potřebu získávat potřebné znalosti cítí 

nejméně zkušení ředitelé mateřských škol (s praxí menší než pět let). Tito jsou si zas 

naopak nejvíce jistí v jiných otázkách, jako například v informačních technologiích. 

Ředitelé v zakotvené etapě své profesní praxe (pět až deset let) mají největší potřebu 

vzdělávat se v oblasti pedagogické. 

2. Ředitelé mateřských škol v závěru profesní dráhy považují důležitost 

vzdělávání pro svou práci za méně významný faktor než ředitelé ve střední 

(zakotvené) a počáteční etapě. 

U tohoto tvrzení lze konstatovat, že se nepotvrdilo. Vezmeme-li v potaz, že 

přibližně sedmdesát procent ředitelů mateřských škol v závěrečné etapě své profesní 

dráhy se více jak dvakrát za školní rok účastní programů dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků a zbytek alespoň jednou za školní rok, lze z toho usuzovat, 

že tito ředitelé nepovažují další vzdělávání v oboru za úplně bezvýznamný faktor. 

Potvrdili to i v otázce, zda je pro výkon jejich funkce další vzdělávání přínosem, kde byly 

všechny odpovědi vyjma jediné kladné. 

V podstatě stejné výsledky lze zaznamenat u ředitelů mateřských škol 

v počáteční a zakotvené etapě profesní dráhy. Další vzdělávání je pro ně přínosné a 

účastní se ho zhruba stejnou měrou jako jejich starší kolegové. 

3. Nabídka vzdělávání pro zkušené ředitele mateřských škol je nedostatečná 

oproti nabídce pro začínající kolegy. 

Polovina ředitelů s profesní praxí delší jak deset let, kteří odpověděli na dotazník, 

se domnívá, že nabídka dalšího vzdělávání v Ústeckém kraji pro ně dostatečná je. 

Přičemž tito manažeři upřednostňují doplňování svých znalostí z řízení mateřské školy 

formou účasti na různých akreditovaných kurzech a seminářích před studiem školského 

managementu na vysoké škole. 
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Dalších čtyřiatřicet procent pak nesouhlasí se závěrem o dostatečnosti nabídky 

dalšího vzdělávání ve zmíněném regionu. Samozřejmě nabízí se otázka, zda je to pouze 

jejich subjektivní názor, nebo stanovisko podložené vlastními zkušenostmi, nicméně je 

nutné brát jejich mínění v potaz. 

U méně zkušených ředitelů mateřských škol je záporných odpovědí o poznání 

méně - jen něco kolem jedenácti až čtrnácti procent z nich považují nabídku dalšího 

vzdělávání v Ústeckém kraji za nedostatečnou. Nicméně jednoznačnost výsledků u nich 

snižuje skutečnost, že jsou daleko početnější skupinou, která situaci dalšího vzdělávání 

v Ústeckém kraji nedokáže posoudit. 

--- 

Výsledkem této bakalářské práce je zmapování vzdělávacích potřeb ředitelů 

mateřských škol vzhledem k jednotlivým etapám jejich profesní praxe, zjištění, zda se 

tyto potřeby navzájem liší, jaké oblasti a formy dalšího vzdělávání ředitelé preferují, 

zda jsou spokojeni s možnostmi dalšího studia v Ústeckém regionu a zda je pro ně toto 

studium vůbec přínosné.  

Práce by se mohla stát podnětem pro rozmanité vzdělávací instituce, firmy a 

internetové portály, aby pružně reagovaly na potřeby vedoucích pracovníků ve školství 

a nabízely co nejširší škálu oborů k rozvoji jejich manažerských dovedností.  

Může motivovat ředitele k dalšímu vzdělávání a usnadnit jejich orientaci 

v jednotlivých subjektech, jež ho v Ústeckém kraji umožňují. 

Mohla by být také východiskem k jiné závěrečné práci, např. v otázce celkového 

prostoru ředitelů mateřských škol k dalšímu vzdělávání – tj. problematice efektivního 

rozvržení pracovní doby a správné práce s časem, stanovení priorit a cílů, umění 

delegování dílčích pravomocí na jiné osoby apod. 
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Příloha č. 1: Mapa Ústeckého kraje 
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Příloha č. 2: Dotazník výzkumu 

Dobrý den,  

vážené kolegyně, prosím Vás o pomoc při vyplňování dotazníku ke své bakalářské 

práci. Dotazník je anonymní, zabere Vám cca 10 minut a mně to pomůže ve výzkumu. V 

případě, že budete chtít znát výsledky tohoto výzkumu, zašlete mi Váš kontakt na 

adresu 8msvdf@msnakopecku.cz. Předem děkuji Vlasta Tarnóczyová.  

1. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

O SŠ 
O VOŠ 
O VŠ 

2. Jak dlouho pracujete ve funkci ředitele? 

O Méně jak 5 let 
O 5 – 10 let 
O Více jak 10 let 

3. Jaké byly Vaše znalosti v oblasti řízení při nástupu do funkce? 

O Žádné 
O Znalosti získané samostudiem 
O Semináře, kurzy 
O Studium pro ředitele školských zařízení 
O Funkční studium I. a II. 

4. Ve které oblasti řízení jste na začátku výkonu funkce cítil/a potřebu dalšího 
vzdělávání? 

□ Pracovní a školské právo 
□ Vedení lidí 
□ Marketing školy 
□ Kontrolní a hospitační činnost 
□ Finanční management 
□ Další možnost 

5. Vyberte tři oblasti, ve kterých byste se chtěl/a ještě vzdělávat 

□ Ekonomika a finanční oblast 
□ Personalistika 
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□ Tvorba dokumentů kurikula (ŠVP, TVP apod.) 
□ Evaluace školy 
□ ICT 
□ V jiné 

6. Jakou oblast školského managementu podle Vaší potřeby vzdělávání preferujete? 

O Ekonomická 
O Právní 
O Pedagogická 
O Vedení lidí 

7. Jakou formu CŽV byste volil/a 

O Studium na VŠ 
O Výběr z nabídky akreditovaných kurzů, seminářů 
O Žádnou 

8. Je podle Vás v Ústeckém kraji dostatečná nabídka DVPP? 

O Ano 
O Ne 
O Neumím posoudit 

9. Jak často se účastníte programů DVPP, kurzů, seminářů? 

O Neúčastním se 
O Méně jak 2x za školní rok 
O Více jak 2x za školní rok 

10. Je Váš prostor ke vzdělávání a k rozvoji manažerských dovedností dostatečný? 

O Ano 
O Ne. Pokud ne, uveďte, prosím, důvody… 

11. Je pro výkon Vaší funkce další vzdělávání přínosem? 

O Ano 
O Ne. Pokud ne, uveďte, prosím, důvody… 
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