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Abstrakt 

Práce se podrobně zabývá agendou zřizovatelů základních škol a snaží se zjistit míru a 

povahu intervence zřizovatelů do jimi zřizovaných škol. Autorka nejprve vymezuje 

základní pojmy a zasazuje tematiku do optiky reformy státní a územní správy, která 

v České republice vyvrcholila roku 2004 přijetím nového školského zákona. Během této 

dlouhotrvající reformy se změnilo postavení zřizovatele základních škol a nově jimi 

byly ustanoveny obce. Autorka se v práci tedy zaměřuje na obecní úřady, konkrétně na 

odbory školství. Praktická část práce spočívá jednak v polostrukturovaných osobních 

rozhovorech s úředníky obecních úřadů, kteří mají na starosti školství, jednak 

v následné analýze těchto rozhovorů. Zřizovatelé byli podle počtu zřizovaných škol 

rozděleni do tří kategorií. Zkoumána byla jednak personální struktura odboru, ale i 

konkrétní agenda zřizovatele, míra intervence do zřizovaných základních škol nebo 

největší problémy, se kterými se zřizovatel setkává. Výsledky ukázaly, že zřizovatelé se 

ve valné většině starají pouze o provozní záležitosti škol. Do vzdělávacího procesu či do 

vnitřního chodu školy zřizovatelé prakticky nezasahují. Většině zřizovatelů postačuje 

jako hodnocení školy výsledek České školní inspekce a jen málo zřizovatelů provádí 

vlastní hodnocení. Ukázaly se také zajímavé rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi 

zřizovatelů. Kategorie zřizovatelů, kteří zřizovali nejvyšší a druhý nejvyšší počet škol, 

si byly navzájem velmi podobné, naproti tomu zřizovatelé s nejmenším počtem škol se 

ukázaly být velmi odlišní. V závěru autorka navrhuje možnosti pro další výzkum. 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis concentrates on founders of elementary (or primary) schools, 

especially on their day-to-day workload and their interferences with schools. At first 

author explains basic concepts and terminology and sets the theme into the context of 

state and territorial reform, which peaked in 2004 with passage of a new school act. 

During this long-term reform the role of founders of primary schools has changed and 

now municipalities were established as founders of primary schools. Author accordingly 

concentrates on municipal offices, especially on education departments. Practical part of 

this thesis consists of several half-structured interviews with officers working at 

education departments in different municipalities and subsequent analysis of these 

interviews. Individual founders have been divided into three categories according to 

number of schools they establishes. Examination was focused on personal structure of 

education departments, particular working process at the departments, extent and 

character of interferences with headmasters of on the greatest problems, which founders 

encounter. Results revealed that the most of the founders are interested only and solely 

in operating matters, while almost none of them intervene in the educational process of 

the schools. Also very few of the founders monitor or examine inner running of the 

schools – usually results of Czech school inspection are basically considered by the 

founders as sufficient. There were also revealed several similarities among the three 

categories of the founders. Especially the first and the second categories, which 

included founders with higher number of establishing schools, have turned out to be 

very similar – unlike the third type of founders. In a conclusion of this work the author 

suggest further exploration of this topic.  
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Úvod 

Téma z oblasti vzdělávací politiky jsem se rozhodla zpracovat především 

proto, že školství považuji za nesmírně důležitou součást veřejného sektoru - 

nejenže je obsah výuky velmi mocným nástrojem, ale kvalitní (respektive 

nekvalitní) vzdělání do velké míry ovlivňuje budoucnost našeho národa. Téma jsem 

se ale rozhodla uchopit z poněkud netradičního pohledu – má práce se zaměřuje na 

úlohu zřizovatele, zatímco pozornost se většinou soustřeďuje například na 

efektivnost výuky či na financování škol (Veselý 2006, s. 15). 

Celý vzdělávací systém v České republice prošel od roku 1989 několika 

významnými změnami a tyto změny se týkaly velkou částí i zřizovatelů škol a 

školských zařízení. A přestože legislativně je pojem zřizovatel poměrně důsledně 

ošetřen, reálná agenda a pracovní náplň zřizovatelů zůstává opomenuta. Předmětem 

mé práce tedy není vyloženě veřejně-politický problém zkoumaný v optice nějaké 

teorie, ale spíše popis a analýza nepříliš transparentního fenoménu. Vzdělávací 

politika je ovšem velmi různorodá a na různých úrovních se její fungování liší, má 

práce tedy bude omezena pouze na lokální úroveň (Veselý 2006, s. 12). 

Logickou oporou mé práce jsou související zákony, hlavně zákon č. 

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

vzdělávání (Česko, 2004) a zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (Česko, 2000). 

Základní teoretickou oporu mi poskytuje soubor Teorie a nástroje vzdělávací 

politiky (2006). Dále čerpám z publikace School Autonomy in Europe Policies and 

Measures (Eurydice, 2007), ve které se popisují důsledky decentralizace vzdělávací 

soustavy a předkládají se klady a zápory současného modelu veřejné správy a 

samosprávy. Inspirovala jsem se také dalšími bakalářskými či diplomovými 

pracemi. V práci „Hodnocení školy a ředitele školy z pohledu zřizovatele“ 

(Vondráčková, 2010) se popisuje, jakým způsobem a jak často probíhá hodnocení 

školy ze strany zřizovatele, což pro moji práci může sloužit jako užitečný 

referenční údaj vzhledem k tomu, že hodnocení škol mne bude také zajímat. Práce 

„Jak škola dokáže spolupracovat se zřizovatelem“ (Prošková, 2011) mi byla 

nápomocná hlavně z pohledu metodologie, podobně mi byla přínosná práce 

„Zřizovatel jako hodnotitel ředitelovy práce a jeho motivátor“ (Husová, 2008). 

Všechny výše uvedené práce se zabývaly podobným tématem, tedy v určitém 
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kontextu popisovaly či analyzovaly nějaký aspekt zřizovatelů škol a školských 

zařízení. Z pohledu pravomocí, které v soustavě funkcí fungují, mi pak byla 

přínosná diplomová práce „Rozhodovací pravomoci v soustavě školství“ 

(Hlobilová, 2010). 

 Nejprve vymezuji konceptuální rámec vzdělávací politiky, ve kterém se má 

práce bude pohybovat, tím dojde k uspořádání základních pojmů a vymezí se směr 

mého výzkumu (Veselý, 2011, s. 25). Tento konceptuální rámec určuji jednak 

popisem základních pojmů, jednak popisem vývoje reformy veřejné správy, jejíž 

součástí byly i výrazné změny ve školství. Právě tato reforma územní veřejné 

správy se stala jedním z podkladů mé práce, protože vysoká míra decentralizace 

v oblasti školství mi dává příležitost odhalit skutečnou úlohu a agendu zřizovatelů 

základních škol. Blízkost zřizovatelů a škol je jedním z důsledků decentralizace 

veřejné správy a součástí mé práce je i analýza vzájemných kontaktů a interakcí. 

Má práce se tedy bude pohybovat v tomto konceptuálním rámci, přestože již 

z povahy věci je tento rámec pouze omezeným popisem reality, protože opomíjí 

množství faktorů a aktérů, které mají v realitě významnou úlohu (Veselý, 2006, s. 

15).  Jsem si těchto omezení vědoma, ale zároveň v práci tuto komplexitu různých 

vedlejších vztahů a procesů neopomíjím.  

Praktická část mé práce bude představovat malou sondu do agendy 

zřizovatelů základních škol. Vzhledem k tomu, že respondenty (zřizovatele škol) 

v praktické části třídím do kategorií podle typu obce, výsledky mé práce mohou být 

užitečným nástrojem při hodnocení zmíněné reformy územní veřejné správy, nebo 

principu subsidiarity, který je v rámci této reformy uplatňován.  

Zatímco vnitřní chod škol a výuka v nich podléhá pravidelné kontrole 

(zejména ze strany České školní inspekce), zřizovatelé se takové „pozornosti“ 

netěší a jejich práce nepodléhá žádné systematické kontrole. Jejich agenda, práva 

a povinnosti jsou samozřejmě definovány pomocí příslušných zákonů - zejména 

zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (Česko, 2004) a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (Česko, 

2000). Publikací, které by se obsahově podrobněji věnovaly právě problematice 

zřizovatelů základních škol, je nepoměrně méně. Neexistuje žádná práce, která by 

se zaměřovala na každodenní agendu zřizovatele základních škol, na míru a povahu 
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intervence do jím zřizovaných škol, či na nejčastější problémy, se kterými se 

zřizovatel potýká. Právě v tomto směru tedy vidím vysokou přidanou hodnotu této 

práce a zároveň čtenáře upozorňuji, že mým cílem není ověřit nějakou teorii nebo 

navrhnout opatření pro určitou veřejnou politiku, ale pomocí exploračních 

rozhovorů proniknout do nepříliš transparentního prostředí zřizovatelů základních 

škol a zároveň toto prostředí co nejlépe popsat a zanalyzovat. 

Vzhledem k tomu, že od odevzdání tezí této práce jsem do problematiky 

pronikla hlouběji, od původních tezí se nepatrně odkláním a práci obsahově zužuji. 

Svou práci jsem se rozhodla zúžit nejen geograficky, ale i podle typu zřizovatele. 

Geografické zúžení výzkumné části práce na oblast pouze jednoho kraje - 

Ústeckého - mi připadá vhodné a žádoucí, protože výsledky pouze z jednoho kraje 

budou ucelenější a konzistentnější, než by byly výsledky zobecňující zřizovatele 

z celé České republiky.  

 Ústecký kraj byl zvolen čistě náhodně. Ústecký kraj se od ostatních krajů 

odlišuje například vyšším počtem národnostních menšin (Český statistický úřad, 

2003), což by se mohlo v optice mého tématu projevit kupříkladu vyšším počtem 

škol, které musí podle zákona poskytovat za určitých podmínek výuku v jazyce 

národnostní menšiny. Nicméně moje téma tyto regionální odlišnosti nesleduje, a 

výsledky výzkumu by tedy mohly být platné i v ostatní krajích České republiky. 

Z výše uvedených důvodů to ovšem nemohu zaručit.  

Další specifické zaměření mého výzkumu je takové, že jsem se rozhodla 

zaměřit pouze na zřizovatele základních škol, a to z podobného důvodu jako u 

omezení geografického. Zúžením zkoumané oblasti pouze na základní školy bude 

dosáhnuto výsledků, které se téměř bez výjimky budou vztahovat pouze na obce, 

protože právě ty jsou nejčastěji zřizovateli základních škol. Uvedená omezení 

výzkumu mi umožní zaměřit se na zpracovávanou problematiku podrobně a 

důkladně.  
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1. Cíle práce 

Zřizovatelé všech základních škol mají svou provozní agendu, povinnosti 

a práva uvedeny v příslušných zákonech, zejména v zákoně č. 561/2004 Sb., 

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

jako školský zákon) a v zákoně č. 564/1994 Sb., o státní správě a samosprávě ve 

školství. Neexistují však žádná veřejná data, která by ukázala, jak probíhá práce 

zřizovatele základní školy v optice každodenních povinností, a která by ukázala, co 

jsou skutečné body zájmu či problémová témata většiny zřizovatelů základních 

škol.  

Hlavním cílem práce bude na základě exploračních rozhovorů nastínit 

skutečnou agendu zřizovatelů základních škol, resp. odborů školství pod těmito 

zřizovateli a pracovníků obecních úřadů, kteří mají na starosti záležitosti z oblasti 

školství. Není samozřejmě možné postihnout všechny oblasti dané problematiky, 

které by pro mne byly relevantní, aniž by utrpěla kvalita mé práce. Proto se v práci 

zaměřuji na tyto oblasti zájmu:  

a) Struktura zřizovatele a rozdělení agendy v oblasti školství 

b) Hlavní náplň práce zřizovatele 

c) Mechanismy vlivu zřizovatele na zřizované školy 

d) Míra intervence do vnitřního chodu školy 

e) Povaha, úroveň a frekvence komunikace mezi zřizovatelem a školou 

f) Problémy, se kterými se zřizovatel setkává, a jejich řešení 

 

 Dalším cílem této práce je sledovat personální strukturu zřizovatelů 

základních škol v závislosti na typu zřizovatele. Jinými slovy se pokusím zjistit, 

jestli stoupá počet pracovníků zabývající se školstvím zároveň s počtem 

zřizovaných škol, nebo jestli je zde nějaký „skokový“ trend. V rámci tohoto cíle 

bude mým úkolem i stanovit hranici počtu zřizovaných škol jednou obcí, aniž by 

tato obec měla specializovaný odbor zabývající se školstvím. Tento cíl považuji za 

jeden z nejdůležitějších, protože právě v něm tkví vysoká přidaná hodnota mé 

práce. Tato informace by následně mohla sloužit obcím například jako referenční 

údaj o efektivitě jejích pracovníků.  
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2. Výzkumné otázky  

Na základě stanovených cílů této práce, jsem si položila několik základních 

výzkumných otázek, na které budu hledat odpovědi. Tyto otázky se staly do značné 

míry oporou scénáře, který jsem následně použila v rámci polostrukturovaných 

rozhovorů se zřizovateli jednotlivých škol (viz Příloha č. 2).  

Základní výzkumné otázky: 

a) Kdo konkrétně podepisoval zřizovací listinu základní školy? 

b) Považuje zřizovatel rozdělení a personální pokrytí agendy v oblasti školství 

na svém úřadě za efektivní? 

c) Jaká je hlavní náplň práce zřizovatele? 

d) Ovlivňuje zřizovatel jím zřizované školy?  

e) Zajímá se zřizovatel o vnitřní chod školy či do něj zasahuje? 

f) Jak konkrétně probíhá komunikace mezi zřizovatelem a školou? 

g) Jaké problémy zřizovatel identifikuje jako nejpalčivější? 

h) Jaká je hranice počtu zřizovaných škol, po jejímž přesáhnutí zřizuje obec 

samostatný odbor školství? 

3. Vymezení pojmů 

 Pro účely této práce je třeba přesně definovat ty aktéry vzdělávací politiky, 

kterých se tato práce bezprostředně týká, protože každý z nich disponuje jinými 

způsoby ovlivňování vzdělávací politiky (Veselý, 2006, s. 17). Jedná se zejména o 

zřizovatele základních škol, základní školy (ve smyslu instituce) a ředitele 

základních škol. Právě tyto tři subjekty jsou hlavním předmětem mého zájmu a 

budou tak tvořit základní konceptuální rámec, ve kterém se následně budu 

pohybovat. Ve vzdělávací politice se samozřejmě angažují i jiní aktéři (například 

politici či krajské úřady), ale vzhledem k tomu, že má práce je velmi úzce zaměřena 

pouze na zřizovatele základních škol, tyto aktéry nebudu v práci považovat za 

dominantní, ačkoliv jsem si jejich úlohy vědoma. 

 3.1 Základní škola 

 Přestože se má práce specializuje pouze na školy základní, je nutné, abych 

tento pojem zasadila do vzdělávací soustavy a vyložila jeho definici podle 
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příslušného zákona. Vzdělávací soustavu České republiky tvoří podle § 7 školského 

zákona školy a školská zařízení, přičemž podmínkou výkonu činnosti obou těchto 

institucí je zápis do školského rejstříku. Škola poskytuje vzdělávání podle § 3 

tohoto zákona a dělí se na mateřskou školu, základní školu, střední školu (do této 

kategorie pak spadá gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), 

konzervatoř, vyšší odbornou školu, základní uměleckou školu a jazykovou školu 

s právem státní jazykové zkoušky (Česko, 2004).  

 Školské zařízení oproti tomu poskytuje takové vzdělávání, které pouze 

doplňuje standardní vzdělávání ve školách, nebo s ním přímo souvisejí. Školská 

zařízení také vykonává ústavní či ochrannou výchovu anebo preventivně 

výchovnou péči a mezi druhy školských zařízení patří například zařízení pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení, zařízení 

školního stravování či školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné 

výchovy (Česko, 2004). 

 Z hlediska právního postavení škol a školských zařízení jsou pak tyto dva 

typy institucí zřizovány jako školské právnické osoby, nebo jako příspěvkové 

organizace. A přestože volba právního postavení, v němž bude činnost škol nebo 

školských zařízení probíhat, nemá podle školského zákona vliv na přístup 

k dotačním titulům v oblasti školství, ani k nárokovým dotacím, samo Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy (2009, s. 5) ve svém metodickém návodu „Školská 

právnická osoba zřízená dobrovolným svazkem obcí“ uvádí, že „právní forma 

školské právnické osoby je z hlediska jejího vzniku či změn pro zřizovatele 

výhodnější, zejména vzhledem k menší časové náročnosti jednotlivých kroků, které 

musí zřizovatel v souvislosti se vznikem či změnami právnické osoby zajišťovat“. 

 Smyslem této práce není do detailu popsat jednotlivé jemné odlišnosti mezi 

školou - příspěvkovou organizací a školou - školskou právnickou osobou, nicméně 

v další publikaci Ministerstva školství (2012b), mládeže a tělovýchovy „Školy 

zřizované obcí - Nové možnosti a možnost volby“ autor ve srovnání s příspěvkovou 

organizací popisuje školskou právnickou osobu jako dospělejší vývojové stádium. 

Přisuzuje jí, respektive jejímu řediteli, větší kompetence, pravomoci, ale také větší 

odpovědnost (MŠMT, 2012b, s. 4).   

 Je nutné podotknout, že navzdory výše uvedeným doporučením ze strany 
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Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byly všechny základní školy, které 

hrály roli ve výzkumné části mé práce, zřízeny jako příspěvkové organizace. Právní 

forma příspěvkové organizace dosud u naprosté většiny škol a školských zařízeních 

převažuje.  

 3.2 Zřizovatel školy a školského zařízení 

 Zřizovatelem školy nebo školského zařízení mohou být kraje, obce či 

svazek obcí, ale i ministerstva, registrované církve a náboženské společnosti, či 

právnické osoby a organizační složky státu. Z právního hlediska plní podle § 8 

školského zákona (Česko, 2004) všechny výše uvedené instituce funkci zřizovatele, 

nicméně územní samosprávu ve školství vykonávají podle § 177 stejného zákona 

obce a kraje (Česko, 2004). 

 Podle § 178 školského zákona tedy obce zřizují (a ruší) základní školy, obce 

a svazky obcí navíc mohou podle § 179 zřizovat mateřské školy, mateřské a 

základní školy s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, zařízení školního 

stravování či další školská zařízení (Česko, 2004). Obce mají také možnost zřizovat 

školy nebo školská zařízení, které jsou jinak zřizovány ministerstvem či krajem, 

ovšem pokud prokáží potřebné finanční, materiální a personální zabezpečení 

potřebné pro zřízení a chod těchto škol a školských zařízení (Česko, 2004).  

 Oproti tomu kraje zřizují podle § 181 například střední školy, vyšší odborné 

školy, základní školy speciální, základní umělecké školy či školy při 

zdravotnických zařízeních. Kraje mají ze zákona také možnost zřizovat školy či 

školská zařízení, které jinak spadají pod odpovědnost obcí či ministerstva, ovšem 

za stejného předpokladu, který v obdobném případě platí pro obce – kraj musí 

prokázat potřebné finanční, materiálové a personální zabezpečení těchto škol či 

školských zařízení (Česko, 2004). 

 Jak vyplývá z předchozí kapitoly, působnost krajů a obcí se může do jisté 

míry překrývat, nicméně z následující tabulky zveřejněné Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy (2013) je zřejmé, že základní školy jsou až na výjimky 

zřizovány právě obcemi.
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Celkem 4 197 4 155 4 133 4 125 4 123 4 111 4 095 4 095

 veřejný 4 100 4 057 4 025 4 013 4 003 3 984 3 962 3 948

 MŠMT 48 48 49 49 51 48 46 45

 obec 3 728 3 700 3 674 3 665 3 655 3 645 3 634 3 628

 jiný resort – – – – – – – – 

 kraj 324 309 302 299 297 291 282 275

 privátní sektor 61 62 68 72 80 85 91 105

 církev 36 36 40 40 40 42 42 42

 v 
to

m v t
om

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/142006/07 2007/08

Tabulka 1.0 – Počet základních škol od školních let 2006/07 až 2013/14 

 

 3.3 Ředitel školy a školského zařízení 

 Funkce ředitele škol a školských zařízení (které jsou zřizovány státem, 

krajem, obcí nebo svazkem obcí) je z hlediska legislativy poměrně zvláštní jev. 

Přestože v kontextu základních škol leží odpovědnost za vzdělání ve většině 

případů na obci jako na zřizovateli základní školy, je to právě ředitel, který 

organizuje chod školy, rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se vzdělávání na 

dotyčné škole, odpovídá za to, že škola a školské zařízení skutečně poskytují 

vzdělání v souladu se školským zákonem a v neposlední řadě přerozděluje finanční 

prostředky, které mu byly přiděleny ze státního rozpočtu (Česko, 2004). Vzhledem 

k tomu, že ředitel je jmenován zřizovatelem školy a školského zařízení, je na 

základě jmenování do funkce ředitele sám v pracovněprávním vztahu k dané škole, 

ale zároveň je statutárním orgánem školy a tedy ve funkci zaměstnavatele pro 

pedagogické i nepedagogické pracovníky této školy (Herzánová, 2009). Je tedy 

minimálně zvláštní, že přestože zřizovatel nese za jím zřizovanou základní školu 

odpovědnost a do jisté míry financuje provoz této školy, o vnitřním chodu školy 

může podle zákona zasahovat pouze prostřednictvím školské rady (Česko, 2004).  
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4. Vývoj legislativních změn ve školství od listopadu 

1989 

 4.1 Vývoj řízení a správy ve školství 

Politické události z přelomu 80. a 90. let způsobily změny v mnoha 

odvětvích a školství bylo jedním z nich. Během socialistického období se 

v Československé republice prosazovala vzdělávací politika podle sovětské 

předlohy, tedy model jediné a jednotné školy, což omezovalo výuku na přísné a 

jasné osnovy a nedávalo prakticky žádný prostor pro osobitější pojetí výuky 

(Adámková, 2007, s. 2).  

Po ustanovení nového demokratického režimu tedy byla horlivě přijata 

první legislativní opatření, která sice podobu vzdělávacího systému neměnila 

přímo, ale oblast školství se zaměřila na prvotní kritéria transformace, tedy 

například na dostupnější a kvalitnější vzdělání (Strecková, 2003). Účelem bylo 

podpořit demokratizaci, decentralizaci a diferenciaci ve školství, ovšem díky 

prudkým změnám v ekonomice, nedostatku zkušeností s transformací, novému 

pojetí státní správy a nízké úrovni právního vědomí se nakonec proces reforem 

zdržel. Toto zdržení bylo také způsobeno až příliš horlivými změnami – motivy pro 

decentralizaci byly spíše politické a vycházely z cizích modelů, tudíž se tato 

politika neujala tak dobře jako pozdější a již uváženější změny (Halasz, 1996). 

Stalo se tedy, že komplexní změna základních školských zákonů vyvrcholila až 

roku 2004 – tedy 15 let po revoluci – ačkoliv zákony upravující řízení školství byly 

přijaty hned počátku nového režimu. Z formálního hlediska tedy upravoval až do 

roku 2004 oblast základního a středního školství školský zákon č. 76/1984 Sb. 

z roku 1984 a zákon č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, přestože tento školský 

zákon byl mnohokrát obměňován pomocí novel (MŠMT, 2009, s. 5). 

Nejdůležitější legislativní změnou přijatou krátce po revoluci byl tedy 

hlavně zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství (ČSFR, 

1990) a zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a 

některých dalších opatřeních s tím souvisejících (ČSFR, 1990b).
 

Tato první 

reformní vlna změnila strukturu školní docházky (původní doba deseti let povinné 

školní docházky se zkrátila na docházku devítiletou a byla obnovena víceletá 
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gymnázia), financování škol i obsah výuky (učební materiály se jednak souhrnně 

přepracovaly a jednak byl potlačen politický vliv na obsah výuky). Další změny 

spočívaly v decentralizaci správy a řízení škol – školy získaly právní subjektivitu 

a mohly diferenciovat výuku, školství bylo demonopolizováno ze strany státu a 

mohly tedy vznikat i například církevní a soukromé školy. Správní kompetence pak 

byly převedeny do rukou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jako 

spojovací článek správy školství byly zřízeny školské úřady. Další významnou 

změnou byl krok ke zvýšení samosprávy škol v regionálním školství, a to 

v podobě zavedení okresních působností na regionální úrovni. Zároveň školy 

získaly právní subjektivitu (ačkoliv mateřské a základní školy ji nezískaly povinně), 

a školy tedy získaly kromě větší nezávislosti i více pravomocí a odpovědnosti 

(MŠMT, 2009, s. 7). Novela zákona o státní správě a samosprávě ve školství z roku 

1995 pak samosprávu rozvíjí vytvořením samosprávného orgánu rady školy, který 

je chápán jako protiklad k funkci ředitele školy (Adámková, 2007, s. 2). 

Další významný legislativní krok se datuje roku 1995 v podobě novely výše 

zmíněného školského zákona z roku 1984. V optice mé práce vyhlíží tato novela 

poměrně nezajímavě, protože zřizovatelem se prakticky nezabývá, přesto se ale 

významně vztahuje k strukturám škol. Například základní škola by nově rozdělena 

na dva stupně, pětiletý a čtyřletý, a délka studia na gymnáziích byla stanovena na 

čtyři, šest a osm let.  

Druhá etapa reforem byla zakončena přijetím tzv. kompetenčních zákonů.
1
 

Tyto zákony upravovaly kompetence ve veřejné správě, které doposud upravoval 

zejména již zmiňovaný školský zákon z roku 1984, zákone č. 564/1990 Sb., v 

platném znění, o státní správě a samosprávě ve školství a zákon č. 76/1978 Sb., o 

školských zařízeních. [Adámková, 2007, s. 3] 

 K dalším podstatným změnám došlo v roce 2001, kdy se na základě zákona 

č. 132/2000 Sb. o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o 

krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o 

                                                

1
 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, zákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech 

a zákon č. 132/2000 Sb., v platném znění, o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se 

zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě 

Praze 
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hlavním městě Praze (Česko, 2000b) měnilo územně správní uspořádání 

v oblasti školství, a zákona č. 284/2002 Sb. (Česko, 2002), který měl vliv na 

kompetence ve školství a systém řízení ve školství.  

1. ledna 2001, kdy tento zákon č. 132/2000 Sb. a nabyl účinnosti, započal 

proces, během kterého se dosud „státní“ školy a předškolní a školská zařízení 

převáděly do působnosti krajů. Tento proces spočíval především v tom, že 

kompetence, které dosud náležely různým orgánům státní správy (hlavně 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy), byly převedeny na kraje, a to tak, že 

část těchto kompetencí kraje vykonávaly v rámci jejich samostatné působnosti a 

část kompetencí spadala pod přenesenou působnost. Zatímco posledního dne roku 

2000 podle zákona zanikly všechny školské úřady a tedy i jejich povinnost 

zabezpečovat školy, předškolní a školská zařízení, prvního dne roku 2001 byl 

spuštěn i nový systém financování škol, podle kterého tyto povinnosti přešly na 

krajské, respektive okresní úřady (MŠMT, 2009, s. 9).  

 Tyto změny, které se v samotné výuce a chodu škol vůbec nemusely 

projevit, ale znamenaly další krok směrem k decentralizaci veřejné správy ve 

školství, protože posilovaly roli orgánů veřejné správy při řízení školství, hlavně ale 

orgánů samosprávy (Adámková, 2007, s. 4). Role Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy se zvýšila hlavně v oblasti obecné koncepce vzdělávání, kterou 

prosazovali v rámci přenesené působnosti kraje i tzv. pověřené obce. Tuto koncepci 

vzdělávání můžeme sledovat na příkladu Bílé knihy, která „je pojata jako 

systémový projekt, formulující myšlenková východiska, obecné záměry a rozvojové 

programy, které mají být směrodatné pro vývoj vzdělávací soustavy ve 

střednědobém horizontu“ (MŠMT, 2001).
 
 

Teprve roku 2005 vrcholí množství reforem a novel, které učinily školské 

právní předpisy značně roztříštěné a nepřehledné. V lednu 2005 tedy vstupuje 

v platnost nový školský zákon, tedy zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Česko, 2004). 

Tento nový školský zákon zohledňuje mnoho aspektů školství, které do té doby 

nebyly v legislativě ošetřeny, například explicitně upravuje rozsah práv a 

povinností dětí, žáků, studentů a zákonných zástupců nebo zavádí maturitní 

zkoušku v nové podobě. Z hlediska kompetencí v řízení škol rozvádí tento nový 
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právní předpis původní zákon č. 132/2000 Sb, takže posunuje řízení školství na 

nižší úroveň a posiluje autonomii škol například povinným zřizováním školské 

rady (Česko, 2004). Do roku 2003 měly také podle dřívější novely zákona č. 

564/1990 Sb. obce a kraje povinnost zřizovat školy, předškolní zařízení a školská 

zařízení z právního hlediska jako příspěvkové organizace (ČSFR, 1990), nicméně 

tento nový školský zákon dává možnost obcím, krajům a nově i svazkům obcí 

zřizovat školy jako školské právnické osoby (viz podkapitola Základní škola).  

 4.2 Řízení a správa školství v současnosti 

 V současné době lze říci, že nejvyšším orgánem, který spravuje oblast 

školství, je v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. To 

vykonává nejen státní správu, ale nese i odpovědnost za stav a rozvoj vzdělávací 

soustavy v celé republice a určuje centrální strategii vzdělávání. Tato strategie je 

ukotvena zejména v Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 

soustavy (MŠMT, 2011) a je předkládána ke schválení vládě. Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy převedlo svou zřizovatelskou funkci 1. 1. 2003 na kraje, ale 

stále zřizuje přes 70 škol a školských zařízení, zejména speciální školy či výchovná 

školská zařízení (MŠMT, 2009). 

 Na lokálních úrovních jsou pak za zajištění podmínek chodu základních 

škol odpovědné obce (v rámci samosprávy), na obcích také leží odpovědnost za 

mateřské školy. Kraje  oproti tomu mají povinnost zajišťovat chod hlavně středních 

škol, ale i dalších školských zařízení (viz kapitola Zřizovatel školy a školského 

zařízení). Odpovědnost za správné fungování školy (a to včetně za kvalitu výuky) 

pak nese ředitel, který je jmenován zřizovatelem na základně řádného konkursu a 

v určitých případech jím může být i odvolán.  

 Konceptuální rámec mé práce je tedy poměrně jasně vymezen na zřizovatele 

základních škol a ředitele těchto základních škol. Je to výběr omezený, nicméně to 

neznamená, že nebudu uvažovat souvislosti v širší optice či budu opomíjet jiné 

aktéry (například školskou radu nebo Českou školní inspekci, viz kapitola 7.4), 

pouze se budu zaměřovat na výše uvedené aktéry. Předmětem mé práce se tak stává 

prakticky jen vztah zřizovatele a jím zřizované školy, a to pouze ze strany 

zřizovatele. Může se tedy zdát, že tento rámec je příliš jednoduchý, než aby 
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dostačoval jako opora mého výzkumu. Nicméně předmět mého výzkumu je tak 

specifický, že nelze doslovně aplikovat tvorbu modelů pouze pomocí vstupů a 

výstupů (Veselý, 2006, s. 16). Rámec mého výzkumu si tedy můžeme představit 

takto: 

 

 Podle tohoto modelu vidíme, že předmětem mého zkoumání nebude 

vzájemný vztah zřizovatele a školy, ale naopak popis situace pouze jednostranně, 

tedy z hlediska zřizovatele. Zkoumám tento vztah pouze jednostranně, protože 

mým hlavním zájmem jsou právě zřizovatelé a jejich agenda. Ředitelé škol by moji 

práci rozšířili o další perspektivu, nicméně já se již od počátku na problém zaměřuji 

z pozice zřizovatele. Zřizovatel je tu tedy záměrně zobrazen nadřazeně oproti škole, 

protože má jednak odpovědnost za chod školy a jednak plní funkci zaměstnavatele 

vůči řediteli, který je statutárním orgánem základní školy. Z nakresleného rámce je 

zřejmé, že mě budou hlavně zajímat konkrétní opatření a mechanismy, kterými 

zřizovatelé vzhledem ke školám disponují.  

5. Metody a zdroje dat 

5.1 Výzkumný design 

 Za výzkumný design jsem zvolila více-případovou studii. Podle Hendla 

(2005, s. 103) jde v případové studii o „zachycení složitosti případu, o popis vztahů 

Zřizovatel základní školy 

Základní 

škola 
ředitel 

zdroj: autorka práce 
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v jejich celistvosti.“ Přesně o to jde také v mé práci, protože se budu snažit pomocí 

relativně malého množství rozhovorů odkrýt strukturu a povahu jistého fenoménu – 

v mém případě budu popisovat fungování zřizovatele základních škol. Abych 

získala hlubší porozumění dané tematiky a aby mé výsledky byly 

reprezentativnější, zvolila jsem studii více-případovou (Yin, 2003, s. 46). Mezi 

nevýhody více-případové studie se řadí vyšší náklady na realizaci a náročnější sběr 

dat, tento zápor je podle mne vyvážen množstvím zajímavých a různorodých dat. 

Jsem si samozřejmě vědoma toho, že mé výsledky nebudou platné pro celou 

zkoumanou skupinu, protože jsem prováděla výzkum s pouze malým vzorkem této 

skupiny.  

5.2 Metoda sběru dat 

 Pro svou studii jsem zvolila metodu polostrukturovaných rozhovorů neboli 

rozhovorů pomocí návodu (Hendl, 2005, s. 174). Přestože některé práce, ze kterých 

čerpám, použily formu dotazníkového šetření, pro mou práci tuto metodu 

nepovažuji za vhodnou. Jedná se hlavně o práce Hodnocení školy a ředitele školy 

z pohledu zřizovatele (Vondráčková, 2010), Jak škola dokáže spolupracovat se 

zřizovatelem? (Prošková, 2010) a Vztah ředitele školy a obce jako jejího zřizovatele 

(Poláková, 2012). Ve všech pracích ovšem autoři pracovali s nesrovnatelně vyšším 

počtem respondentů a dotazníkové šetření tedy bylo vhodnější než v mém případě. 

Optimální výzkumnou metodou se pro mne tedy stal osobní rozhovor vedený podle 

předem připraveného scénáře (viz Příloha č. 2). Před samotným sběrem dat byl 

proveden jeden pilotní rozhovor, který ukázal, že scénář byl sestaven správně, je 

srozumitelný a nevynechává žádnou oblast, která by pro mě mohla být důležitá.  

5.3 Výběr respondentů 

 Počet respondentů jsem stanovila na 9, po 3 respondentech v každé z níže 

uvedených kategorií. Jedním z cílů této práce je určit dolní hranici počtu škol, při 

kterém se zřizovateli (tedy obci) už vyplatí ustanovit odbor školství. Logicky jsem 

tedy respondenty rozdělila do tří skupin podle počtu zřizovaných škol, a to 

následovně: 

a) Zřizovatelé, kteří zřizují více jak 10 základních škol 

b) Zřizovatelé, kteří zřizují mezi 5 a 9 základními školami 
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c) Zřizovatele, kteří zřizují maximálně 4 základní školy. 

 

 Pro přehlednost budu v analýze rozhovorů označovat zřizovatele více jak 10 

základních škol označením „velký zřizovatel,“ zřizovatele 5 až 9 základních škol 

označením „střední zřizovatel“ a zřizovatel 4 a méně základních škol ponese 

označení „malý zřizovatel.“ 

 Mateřské školy (ačkoliv jsou také zřizovány obcemi) do výše uvedené 

typologie nezahrnuji, protože nejsou předmětem mého výzkumu, ale v rozhovorech 

jejich roli zohledňuji kvůli komplexitě mé práce.  

 Považuji za důležité upozornit na fakt, že ačkoliv předmětem mé práce jsou 

zřizovatelé základních škol (tedy obce), respondenti byli vybráni z řad pracovníků 

příslušných obecních úřadů, a to konkrétně z těch, kteří mají na starost odbor 

školství. Snažila jsem se tedy jít co nejblíže ke zdroji původních informací, jednak 

abych se vyvarovala odkazování na jiné osoby a jednak abych do problému 

pronikla v jeho původním prostředí. 

5.4. Etika výzkumu 

 Ačkoliv se má práce nezabývá citlivým tématem, z několika důvodů jsem 

považovala za optimální předložit hodnotová východiska, se kterými budu 

pracovat. Všichni respondenti, kteří se stali účastníky mého výzkumu, jsou 

pracovníky obecních úřadů a jsou tedy v podřízeném pracovním vztahu například 

k osobám, kteří v dotyčných obcích jmenují ředitele základních škol. Z mého 

pohledu jsem tedy považovala za slušnost nabídnout před začátkem rozhovoru 

všem respondentům úplnou anonymizaci. V této nabídce se spojují dvě mé hodnoty 

– jednak přání svou prací nikomu neuškodit a jednak snaha vytěžit ze samotného 

výzkumu maximum. Předpokládala jsem tedy, že v anonymizovaném rozhovoru mi 

sdělí respondenti i informace, které by mi za normálních okolností nesdělili. 

 Ukázalo se, že má nabídka byla beze zbytku všemi respondenty přijata. Tři 

respondenti ji uvítali s tím, že v opačném případě by mi určité věcí říct nechtěli, ale 

zbylé dvě třetiny respondentů toto opatření zvolilo pouze tzv. „pro jistotu.“ 

Vzhledem k anonymizaci rozhovorů tedy nemohu uvést ani jména respondentů, ani 

názvy obcí, ve kterých výzkum probíhal, či jiné informace vedoucí k identifikaci 
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respondentů. Jako obecnou charakteristiku mohu uvést, že velcí zřizovatelé 

odpovídají městům s počtem obyvatel vyšším než 30 000, malí zřizovatelé patří 

mezi obce s méně než 5 000 obyvateli a střední zřizovatelé se počtem obyvatel 

pohybují mezi těmito dvěma intervaly. 

5.5 Struktura rozhovorů a sběr dat  

 Všechny rozhovory byly domluveny předem a probíhaly v průběhu března 

2014 v přirozeném prostředí respondentů, tedy v jejich kancelářích na příslušných 

úřadech. V 8 případech z 9 jsem prováděla rozhovory v soukromí, pouze u jednoho 

středního zřizovatele byly v kanceláři přítomny dvě osoby, což se ale neukázalo být 

jako překážka. Nejprve jsem všechny respondenty seznámila s tématem mé práce a 

s čím konkrétně se zabývám. Dále jsem nabídla anonymizování rozhovorů a 

předložila informovaný souhlas. Respondent vždy podepsal informované souhlasy 

dva a jeden z nich si nechal pro vlastní potřebu. Etika výzkumu tedy byla 

zachována v co nejvyšší možné míře.  

 Přestože rozhovory byly vedeny podle scénáře (viz příloha č. 2), připravené 

otázky jsem v průběhu rozhovorů podle potřeby přizpůsobovala (Hendl, 2005, s. 

174).   

5.6 Kódování dat a analýza rozhovorů 

 Po sběru dat následoval přepis rozhovorů do textové podoby. Transkripcí 

jsem rozhovory přepsala téměř doslovně včetně hovorových či nespisovných 

výrazů, odstranila jsem pouze tzv. „slovní vatu,“ tedy výrazy jako „vlastně,“ 

„jakoby,“ „prostě,“ atd. Vzhledem k tomu, že můj respondent vystupuje jako expert 

na danou tematiku a všechny rozhovory byly z většiny pouze věcné, nepovažovala 

jsem za nutné přehnaně zdůrazňovat emotivní stránku rozhovorů (Hendl, 2005, s. 

208). V příloze č. 3 je ukázka přepsaného rozhovoru, všechny přepisy ráda na 

vyžádání poskytnu případnému zájemci. 

 Dále jsem data systematicky několikrát prohledávala, segmentovala a 

otevřeným kódováním jsem označovala tematicky podobné části (Hendl, 2005, s. 

228). Dalším krokem bylo použití analýzy orientované na případ, která na 

případovou studii nahlíží jako na celistvý problém a hledá v jednotlivých případech 

podobnosti a vzájemné vztahy. Jednotlivé případy tedy srovnávám (Hendl, 2005, s. 
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226).  

 Z úsporných důvodů označuji v přepisech rozhovorů a v následující analýze 

zřizovatele těmito zkratkami: 

a) Velký zřizovatel č. 1 = VZ1 

b) Velký zřizovatel č. 2 = VZ2 

c) Velký zřizovatel č. 3 = VZ3 

d) Střední zřizovatel č. 1 = SZ1 

e) Střední zřizovatel č. 2 = SZ2 

f) Střední zřizovatel č. 3 = SZ3 

g) Malý zřizovatel č. 1 = MZ1 

h) Malý zřizovatel č. 2 = MZ2 

i) Malý zřizovatel č. 3 = MZ3 

6. Teoretická východiska 

 Vzhledem k tomu, že cílem mé práce není ověřování cizích teorií, stanovím 

si vlastní teoretický základ. Jako základ, od kterého odvíjím výzkum této práce i 

následnou analýzu, je hypotéza, že zřizovatelé základních škol mají zájem na 

dobrých vztazích se školami, respektive s řediteli škol. Tuto tezi opírám o 

vyústění reforem roku 2002 (viz kapitola 4), které mělo zřizovatele fyzicky přiblížit 

školám, a usnadnit tak jejich spolupráci (Euractiv.cz, 2013). A vzhledem k tomu, že 

zřizovatel ředitele školy jmenuje a vystupuje z právního hlediska jako jeho 

zaměstnavatel, jeví se jako logické, že se nebude snažit mu práci komplikovat, ale 

naopak mu bude vycházet vstříc a pomáhat. Toto potvrzuje Greenfield (2005, s. 2), 

podle kterého „administrator“ (tedy správce, v našem případě zřizovatel) má za 

úkol „lidi a organizace spojovat do úspěšného a uspokojivého svazku.“ 

 Do perspektivy této teorie ale musím zasadit fakt, že ne všichni zřizovatelé 

základních škol plní svoji agendu zodpovědně a svědomitě. Obcím totiž často chybí 

experti, kteří se v chodu škol vyznají, nebo zřizovatelé nevědí, jak se prolíná 

agenda zřizovatele a agenda ředitele školy. (Euractiv.cz, 2013) Zřizovatelům se na 

druhou stranu nesmí upřít často nelehká situace, ve které školy nedostanou od státu 

dostatek peněz a obrací se pak logicky na svého zřizovatele – jeho rozpočet je ale 

často také velmi omezený (Štefflová, 2008). Dosáhnout vyváženého, podnětného a 
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účinného vlivu na školy je tak často velmi obtížné (Fullan, 2010, s. 295).  

 Z předchozích uvedených poznatků je zřejmé, že postavení zřizovatele je 

často velmi komplikované, přesto ale budu za výchozí tezi v práci považovat 

předpoklad, že vztahy mezi zřizovatelem a školou by se měli pohybovat na 

bezproblémové úrovni a zřizovatel by školám měl být oporu a pomocníkem. Mnou 

postavená hypotéza ovšem již z povahy mého výzkumu nebude fungovat jako 

teorie, kterou se budu snažit potvrdit či vyvrátit, ale bude mi sloužit spíše jako 

perspektiva, pomocí které budu na výsledky výzkumu nahlížet.  

7. Analýza rozhovorů 

 Následujících šest podkapitol odpovídá cílům, které jsem si stanovila na 

počátku mé práce. Budu se v nich snažit popsat agendu zřizovatelů a navzájem 

porovnat odpovědi respondentů s ohledem na kategorie zřizovatelů, které jsem si 

stanovila výše. Sedmá, poněkud specifická podkapitola, se snaží odpovědět na 

hraniční počet zřizovaných základních škol, při kterém se zřizovateli ještě nevyplatí 

zavádět zvláštní odbor školství.  

7.1 Struktura zřizovatele a rozdělení agendy  

 Tato podkapitola se zabývá strukturou zřizovatele, jeho agendou a 

rozdělením odpovědnosti mezi různé pracovníky. Respondentů jsem se ptala, jak je 

agenda zřizovatele rozdělena, zda současný systém respondentovi vyhovuje a jestli 

ze strukturálního či personálního hlediska cítí nějaké nedostatky. Úvodní otázkou 

byl dotaz „Kdo konkrétně podepisoval zřizovatelskou listinu základních škol?“ 

  Rozdělení agendy se samozřejmě lišilo podle typu zřizovatele. Zatímco 

„malí zřizovatelé“ měli na záležitosti školství vyhrazeny pouze jednoho či dva 

pracovníky, střední a velcí zřizovatelé měli školství rozděleno pod více osob a 

práce jednotlivých pracovníků byla tedy specifičtější. Respondent z obce, která 

zřizovala nejvyšší počet škol, pracoval na odboru, kde nechybělo množství 

referentů či dokonce ekonom, oproti tomu zřizovatel s nejmenším počtem škol 

zaměstnával pouze jednoho úředníka (tzn. mého respondenta), který měl na starosti 

přímo školství. Pokládala jsem tedy otázku: „Myslíte, že systém, který tady 

funguje, je efektivní, nebo by to podle Vás mělo fungovat jinak?“  
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VZ2: „Ano, v tomhle ohledu je to bezvadné, protože jsme to zařídili i tak, že spolu 

v kanceláři sedí lidé, co mají tu práci propojenou, takže si spoustu věcí rychle 

předají a jde to pak rychleji. Krom toho máme pravidelné porady, takže pokud si 

něco akutního neřekneme rovnou, tak se to dozvíme vždy na těchto poradách, ty 

bývají většinou jednou týdně.“  

 

SZ2:“Na systém si stěžovat nemůžu. Víte, sice jsme dost přepracovaní, ale právě 

proto, že si navzájem hodně pomáháme, tak je to ještě snesitelné.“ 

 

 Všichni respondenti bez ohledu na počet zřizovaných škol byli 

s nastaveným systémem spokojeni, 4 z 9 respondentů také zmínilo, že když se 

jejich odbor (respektive pozice) roku 2003 po zrušení okresních úřadů zaváděl, tak 

se organizace promýšlela poměrně detailně a zejména velcí a střední zřizovatelé si 

chválili rozdělenou agendu. Pominu-li malé zřizovatele, kde měl agendu na starosti 

jeden či dva lidé, mělo oddělení školství vždy alespoň jednoho majetkového 

referenta, který se staral o nemovitý majetek, který mají základní školy ve 

výpůjčce. Jeden úředník vždy také vykonával státní správu, tedy se staral o 

přerozdělování peněz určených školám ze strany kraje. Velcí zřizovatelé také 

disponovali ekonomem, který se staral jednak o rozpočet samotného odboru, ale 

také u jednoho zřizovatele také pomáhal s rozpočtem právě školám. Výjimkou u 

velkých zřizovatelů nebyl personalista, který měl na starosti pozice ředitelů.
2
 

 

VZ1: „Tak u nás jsem já jako vedoucí odboru. Pak je tady jedno místo státní 

správy na odboru, to znamená ten rozpočet na mzdy, který posílá kraj, a je to pro tu 

pověřenou obec, to znamená, že k nám spadají ještě další obce. Pak je tady 

personalista, který se stará o ředitele, protože my ve vztahu k nim vystupujeme jako 

zaměstnavatelé, takže tam spadají konkurzy, platové výměry... A pak máme 3 

referentky, které mají sloučenou pozici referentek majetku a kontroly vůči těm 

organizacím. Oni mají ve výpůjčce náš majetek, budovy a všechen nemovitý 

                                                

2 Personalista se zabývá řediteli, protože obec je ve vztahu k řediteli zaměstnavatelem. Viz kapitola 

3.3 Ředitel školy a školského zařízení. 
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majetek mají školy ve výpůjčce a my vlastně sledujeme, jak oni se nám o něj 

staraj.“ 

 

SZ3: „No tak jsem tady já jako vedoucí, pak jedna referentka, ekonom z finančního 

oddělení, pak jedna pozice veřejné správy a jeden člověk, pod kterého spadají 

přímé výdaje ve školství a ten má taky personalistiku, tedy ty ředitele.“  

 

MZ2: „No já jsem tady de facto na to sama, tedy třeba ekonom mi pomáhá z jiného 

oddělení a majetková referentka se správního oddělení se taky účastní, ale jinak už 

to nijak rozvětvené není, všechno spadá pode mne.“ 

 

 Na otázku „Ocenil/a byste více pracovníků, nebo máte pocit, že stávající 

počet zaměstnanců je dostačující?“ pak zřizovatelé odpovídali až na jednoho 

stejně: 

 

SZ2: „No určitě by byla potřeba víc lidí. Povinností tady na odboru neustále 

přibývá a práce se hromadí, takže bychom určitě ocenili pár lidí navíc. Takhle to 

zvládáme, ale je to neustále honička a tempo je šílené.“ 

 

VZ1: „Podívejte, nám třeba teď odchází ekonomka, ta školám pomáhá s financemi 

a taky vyřizuje účetnictví tady u nás na odboru samozřejmě, a to je místo, kde by se 

uživili i dva lidi... konkrétně tohle místo je kritické, to bych rovnou mohla rozdělit 

na dvě...jinak nestíháme, protože té práce je stále víc a víc, ale jak vidíte, snažíme 

se to zvládat.“ 

  

VZ2: „Víte, já si nemůžu stěžovat. Jistě, práce máme hodně a v určitých 

momentech nestíháme, ale jinak nemůžu říct, že bychom to tu měli nějak vysloveně 

přepjaté.“ 

 

  Až na jednoho velkého zřizovatele (VZ2) se respondenti shodli v tom, že 

jejich pracovní tempo postupně stoupá a povinností postupně přibývá, přestože 

počet zřizovaných škol zůstává stejný a někde naopak klesá.  
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 Velký rozdíl mezi velkými a středními zřizovateli tkví v tom, že u velkých 

zřizovatelů je zřetelně vymezen odbor školství, v němž pracují úředníci 

specializující se pouze na toto odvětví. U středních zřizovatelů byla u 2 z 3 

respondentů situace taková, že samostatný odbor buď neexistoval, nebo byl jaksi 

roztříštěn mezi odbory ostatní. Tedy například ekonom či majetková referentka 

měli ve své pracovní náplni i jiné záležitosti než školy a školská zařízení, nebo 

přímo spadali pod jiné oddělení. Celkově si ovšem zřizovatelé na nastavený systém, 

agendu a strukturu úřadu nestěžovali – právě naopak, přestože z výše uvedeného je 

zřejmé, že trpí jistým personálním nedostatkem. Zajímavá je také skoková změna 

počtu pracovníků – zatímco u velkých a středních zřizovatelů se průměrný počet 

úředníků v oblasti školství pohyboval mezi 5 až 7 (počítáme-li i ony „roztříštěné“ 

pracovníky spadající pod jiná odvětví), u malých zřizovatelů se jednalo pouze o 

jednoho až dva pracovníky. 

 Úvodní otázku zodpověděli podle očekávání všichni zřizovatelé jasně, a 

tedy že zřizovatelskou listinu podepisoval starosta, případně primátor (v případě 

statutárních měst).  

7.2 Hlavní náplň práce zřizovatele 

 V této podkapitole se budu zabývat konkrétní náplní práce zřizovatele. Ptala 

jsem se otázkou „Co je konkrétní náplň práce Vás jakožto zřizovatele 

základních škol?“ Odpovědi byly na obecné úrovni stejné a lišily se v podstatě jen 

v detailech. 

 

VZ1: „Odbor školství má na starosti hlavně ten provoz, to znamená to 

hospodaření, prostředky toho zřizovatele... No a my těm školám dáváme taky nějaký 

provozní příspěvek, takže kontrolujeme – projednáváme s nimi - návrh rozpočtu, 

schvalujeme jim rozpočet, jakej oni od města dostanou, výsledky hospodaření a 

takové ty provozní záležitosti. Třeba teď jsme na několika školách dělali zateplení, 

tak takové provozní věci mám na mysli, takové ty větší investice. Pak komunikujeme 

s řediteli, a to tak, že se několikrát za rok pořádají velké porady, na kterých se řeší 

různé provozní věci a dáváme jim novinky v legislativě, a tak dále. Takhle bych to 

asi shrnula, samozřejmě je tu pár dalších maličkostí, ale tohle děláme v 99% 
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času.“ 

 

SZ3: „No staráme se hlavně o provoz, to znamená jakoby většinou to, co u nich 

nedokáže vyřešit školník. Teď uvedu případ, kdy ty školy stárnou a potřebují třeba 

nová okna...ty školy mají samozřejmě taky svůj rozpočet, kterým řeší ty menší 

provozní záležitosti, ale když je to velká investice, na kterou oni nemají, tak to pak 

řeší s námi. No a taky jim kontrolujeme finance, jak vlastně hospodaří s těmi 

penězi, co mají přiděleny. To je tedy to hlavní, co děláme, a pak řešíme různé věci 

spíše spontánně. Komunikujeme často s řediteli kvůli různým záležitostem, které 

jdou přes nás... Teď mě třeba napadá, že výsledky České školní inspekce s nimi 

vždycky probíráme. Pak taky se jednou za čas s řediteli potkáváme na poradách, 

hlavně v pololetích a pak je vždycky velká porada před začátkem školního roku.“ 

 

MZ3: „No, já se starám o takové ty provozní věci, to znamená hlavně energie, 

opravy majetku, kontrolujeme jim hospodaření a rozpočty a tak. U nás je docela 

potíž s tím, že ty školy jsou staré a potřebují hodně oprav, bohužel ne na všechny 

jsou peníze, což s nimi taky řešíme... Ale tak postupem času to obnovujeme, tím se 

zabýváme hodně. Pak taky jednám s řediteli, to zabere hodně času, protože to je 

v podstatě několik kontaktů každý den... Když je nějaký větší problém tak si je sem 

třeba pozvu, ale jinak se potkáváme osobně hlavně na poradách, ty teda máme 

společně pro základní i mateřské školy.“ 

  

 Z předchozích úryvků velmi jasně vyplývá, že zřizovatelé se starají pouze a 

výhradně o provoz škol. S touto odpovědí jsem se nespokojila a snažila jsem se 

zjistit, zda zřizovatel neovlivňuje i vnitřní chod škol či co přesně obnášejí interakce 

s řediteli škol, ale tyto okruhy lépe spadají pod následující podkapitoly, kde jim 

věnuji příslušnou pozornost. 

 Nicméně za zajímavý závěr považuji to, že zřizovatelé sami od sebe 

stanovili svoji náplň práce jako čistě provozní, přestože například školská rada jim 

umožňuje jistým způsobem zasahovat i do vnitřního chodu školy. Mají také 

například možnost uchýlit se k vlastnímu hodnocení školy, ani o tom však žádný ze 

zřizovatelů nemluvil a v následujících podkapitolách čtenář zjistí, že to ani není 
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praxe zrovna běžná. Protože většina otázek spolu nějakým způsobem souvisí a jsou 

součástí poměrně složitého a komplexního celku, snažím se je tímto navzájem 

propojovat a upozorňovat na zvláštnosti. Je ale zvláštní, že zřizovatelé nezmiňují 

jako jednu ze svých vlastních funkcí pomoc školám, ale nahlížejí na svou úlohu 

jako na čistě administrativní.  

7.3 Mechanismy vlivu zřizovatele na zřizované školy 

 Kostru této podkapitoly tvoří výzkumná otázka „Ovlivňuje zřizovatel jím 

zřizované školy?“ Ptala jsem se tedy respondentů otázkou „Ovlivňujete nějak 

zřizované školy?“ Odpovědí mi bylo ve všech případech velmi jasné „Ne.“  

 

VZ1: „Nezajímá nás výchovně-vzdělávací proces, ten my ani neovlivňujeme, ani ho 

neřídíme ani ho nekontrolujeme...ředitelé mají vnitřní chod školy na starosti, takže 

do toho se jim nepleteme... Jedině jsme měli problém s novou ředitelkou, na kterou 

si stěžovalo několik pedagogů i nepedagogických pracovníků té školy, tak tam jsme 

to museli řešit, pozvali jsme si ji a zjišťovali jsme, o co vlastně jde, a protože ona je 

de facto naše podřízená a nakonec se ukázalo, že byl problém pouze v komunikaci... 

Ti pracovníci byli prostě zvyklí na jiný přístup toho minulého ředitele a šlo spíše o 

to, že bylo potřeba ji umírnit. Jinak do školy nijak nezasahujeme, i když oni ředitelé 

za námi sami chodí řešit spoustu věcí, které s námi souvisí. Nikdy to ale není tak, že 

my bychom je do něčeho tlačili, spíš je to jejich iniciativa.“ 

 

SZ3: „Víte, my se skutečně staráme spíše o ten provoz, o školy jako takové se 

nezajímáme. Občas máme zkušenost s takovými tvrdohlavými řediteli, zpravidla 

když jsou čerstvě jmenováni, tak tam pak chvilku „bojujeme“ než se sladíme, ale 

nemůžu říct, že by byl někdy větší problém, co by nás nutilo na ně nějak tlačit. To 

spíš oni přijdou sami, když mají nějaký problém.“  

 

MZ3: „No starám se v podstatě výhradně o ten provoz a pak taky jednám s řediteli, 

ale pasivně, to znamená, že jim do toho nijak nezasahuji. S těmi řediteli máme 

většinou velmi dobrý vztah, takže tam ani není potřeba je do něčeho tlačit, ani si 

neumím představit, co by to mohlo být.“ 
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 Toto téma bylo u všech zúčastněných jasně vymezeno, nicméně z rozhovorů 

je patrné, že občas proběhlo nějaké více či méně konfliktní řešení s ředitelem. 

Respondenti to nikdy nepopisovali jako nějakou závažnou chybu a je pochopitelné, 

že v komunikaci se školami (tedy s řediteli jako jejich statutárním orgánem) se 

můžou vyskytnout problémy na osobní úrovni. Z rozhovorů tedy vyplynulo, že 

žádný zřizovatel nejenže neovlivňuje jím zřizované školy, ale nemá o to podle 

svých slov ani zájem. Překvapivé bylo opětovné odmítnutí intervencí (nebo alespoň 

kontrol) do výuky. Očekávala jsem, že zřizovatelé se budou častěji uchylovat 

k vlastnímu hodnocení školy nebo se budou o vnitřní chod školy zajímat více 

alespoň prostřednictvím školské rady. Z následující podkapitoly je zřejmé, že 

většina zřizovatelů tyto možnosti nevyužívá.  

7.4 Míra intervence do vnitřního chodu školy 

  Míru intervence do chodu školy jsem se rozhodla zkoumat zejména 

prostřednictvím školské rady, hodnocení školy ze strany zřizovatele a kontroly 

dodržování vzdělávacích programů na dané škole. Počáteční otázky „Považujete 

školskou radu za důležitý orgán školy? Jak u Vás konkrétně probíhá účast ve 

školských radách?“ přinesly poprvé různorodé odpovědi. 

 

VZ3: „U nás se školská rada sice zřizuje u všech škol, ale nemůžu říct, že bychom 

na ní kladli důraz. Samozřejmě jsou školy, kde jsou ty rady aktivnější, ale to je tak u 

čtvrtiny. My tedy ve školské radě ze zákona máme účast a samozřejmě čteme 

výroční zprávy, ale že bychom jí používaly jako nástroj, jak se dostat do školy, tak 

to ne. Ty aktivnější potom různě sledují chod školy a tak dále, ale to už my zase 

nemůžeme řešit, to jde na ředitele, který se tím zabývá. Obecně bych řekla, že u nás 

tam není ta potřeba ji „používat.“  

 

SZ2: „No my máme účast ve školské radě rádi, je to jednoduchý způsob, jak se 

potkat i s rodiči a žáky, oni to berou velmi vážně a zodpovědně, takže se nestává, že 

by se řešili s prominutím kraviny. Zajímá nás samozřejmě jako zřizovatele výroční 

zpráva, tu čte i ředitel, a pak se taky školská rada vyjadřuje k rozpočtu školy, ale 
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přiznám se, že to u nás není priorita.“  

 

MZ2: „Já musím říct, že u nás to má ohromný úspěch. Školská rada jednak 

schvaluje výroční zprávu, která mě jako zřizovatele zajímá, jednak schvaluje 

rozpočet školy a je pravda, že u nás jsou členové velmi aktivní, není to tak, že by to 

bylo pasivní přihlížení, ale skutečně se snaží angažovat a zavádějí do škol spoustu 

novinek. Je pravda, že oni většinou řeší věci, které se mě netýkají, protože já právě 

řeším provoz škol, kdežto oni se snaží ovlivnit tu školu zevnitř... Ale fandím jim, 

berou to hodně vážně, tu účast v radě.“ 

  

 Přístup ke školské radě byl tedy velmi různorodý, přestože všech devět 

zřizovatelů se shodlo na tom, že samotná školská rada pro ně větší význam nemá, 

protože se zabývá věcmi, které podle nich nespadají do kompetencí zřizovatele.  

 Následovaly otázky „Uskutečňujete nějaké hodnocení školy? 

Kontrolujete na školách dodržování vzdělávacích programů?“ Odpovědi byly 

opět poměrně různorodé: 

 

VZ2: „My školy nehodnotíme... Víte, u nás na to ani není čas, krom toho ty školy 

hodnotí jednou za čas Česká školní inspekce, a to považujeme za dostatečné 

hodnocení. A vzdělávací programy nekontrolujeme, víte, od toho je tu ředitel, aby 

na to dohlížel, my se o tyhle záležitosti nestaráme. Samozřejmě tedy čteme ty 

výroční zprávy, ty jsou pro nás důležité, ale nikdy jsme neměli potřebu dělat 

nějakou vlastní kontrolu.“  

 

SZ2: „Ano, jednou za čas provádíme hodnocení. Víte, musíme dát předem 

ředitelům kritéria hodnocení, takže oni se na to jakoby připraví, ale na druhou 

stranu, my se je nesnažíme nijak „nachytat,“ to ne. Prostě jim dáváme docela dost 

peněz a tak nás přirozeně zajímá, jak to u nich chodí, ale nemyslíme to jako něco 

negativního, spíše pro nás je to určitá reflexe jejich činnosti. Vzdělávací programy 

ale už zvlášť nekontrolujeme, ředitel má na starosti, aby byla výuka podle všech 

náležitostí, a my nemáme důvod mu do toho nějak zasahovat.“ 

 



 

27 

 

MZ3: „Přiznám se, že my kontroly neděláme, ani žádné vlastní hodnocení 

neděláme. Není tu ta potřeba je kontrolovat, my jsme zatím nikdy neměli žádný 

problém a vždy dostaneme výsledky České školní inspekce, což nám stačí, ta se pak 

i kouká na ty vzdělávací programy, takže nám to takhle stačí.“ 

 

 Otázky v této podkapitole byly tedy první, které přinesly alespoň trochu 

různorodé odpovědi. Přestože školská rada u všech respondentů hrála roli spíše 

formální, poprvé jsem v rozhovorech narazila na známku toho, že se zřizovatel o 

„své“ školy alespoň minimálně zajímá. Nemyslím tím zájem z legislativního nebo 

odborného hlediska, ale spíše jako přirozený zájem někoho, kdo spravuje určitou 

instituci, přispívá na její chod a pro koho tato instituce představuje pracovní náplň.  

Ve srovnání odpovědí všech respondentů zcela jasně největší zájem o školské rady 

projevují malí zřizovatelé (tři ze tří), oproti tomu dva ze tří velkých zřizovatelů 

považuje školskou radu pouze za formální orgán a poslední zástupce velkých 

zřizovatelů pouze navíc uvedl, že ji považuje za „užitečnou věc z hlediska 

komunikace.“ Střední zřizovatelé mají přístup ke školské radě podobnější velkým 

zřizovatelům, ačkoliv všichni alespoň uvedli, že s nimi mají přátelské vazby a 

dobré zkušenosti.  

 Druhá část této podkapitoly dopadla poměrně překvapivě. Titíž střední 

zřizovatelé (respektive dva ze tří), které považovali školskou radu za zbytečný 

orgán, uvedli, že provádějí hodnocení škol, protože je chod školy zajímá. Oba 

zřizovatelé, které tato hodnocení provádějí, ovšem uvedli, že nejde z jejich pohledu 

o kontrolní prvek, ale spíše o zhodnocení chodu školy podle vlastních kritérií. Je 

velmi překvapivé, že žádný ze zbylých zřizovatelů, a to ve všech kategoriích, 

hodnocení školy neprovádí, přestože ze zákona je mu toto opatření dovoleno. 

Ovšem musím doplnit, že například podle práce Hodnocení školy a ředitele školy 

z pohledu zřizovatele (Vondráčková, 2010, s. 38) je počet zřizovatelů, kteří 

hodnocení provádějí, nepoměrně vyšší. Tento rozdíl ve výsledcích je 

nejpravděpodobněji způsoben malým vzorkem mých respondentů. 
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7.5 Povaha, úroveň a frekvence komunikace mezi 

zřizovatelem a školou 

 V této podkapitole jsem pokládala otázky zaměřené na komunikaci 

s řediteli. Zajímalo mě konkrétně, jak často a jakou formou tato komunikace 

probíhá a o jaké se jedná záležitosti. Na otázku „Jak často komunikujete s řediteli 

a o čem? A jakou formou probíhá tato komunikace?“ respondenti odpovídali 

následovně:  

 

VZ3: „Jak už jsem říkala, jednou za čas jsou porady, kde se sejdeme a probereme 

důležité věci. Ty porady jsou několikrát za rok, nebo podle potřeby... S tím, že na 

těch pár velkých poradách si řekneme, co je potřeba. My jim říkáme, jaké jsou 

obměny v legislativě a podobně, bavíme se o výhledech na to následující období, 

myslím tím z toho provozního hlediska... Jinak ale s řediteli komunikujeme 

prakticky denně buď telefonem nebo přes mail, někde je ta potřeba vyšší a někde 

zase nižší, podle toho, co mají za problém, nebo co se u nich děje... Občas si je taky 

pozveme osobně, když s nimi chceme řešit něco, co by po telefonu bylo zdlouhavé, 

třeba ty různé nedostatky České školní inspekce a podobně.“ 

 

SZ1: „Bavíme se dennodenně, to není den, aniž bychom si nevolali nebo nepsali 

emaily. A jak jste říkala, porady se také konají, občas je to dohromady pro ředitele 

základních i mateřských škol, ale občas se to týká jenom jedněch, tak to rozdělíme. 

Řešíme opět ty provozní záležitosti, třeba výhledy na další rok ohledně těch velkých 

investic, jako jsou ta různá zateplení a rekonstrukce, o tom už jsem Vám říkala. A 

taky občas chodí sami nebo si je pozveme, ale to bývá spíš výjimečně, že si tu 

domluvíme schůzku, většina věcí jde řešit dálkově.“ 

 

MZ1: „Krom těch porad, o kterých jsem Vám už říkala, tak oni občas i chodí sami. 

Tady u nás v obci je to kousek, ale jako většinou si voláme když jde o nějakou 

bleskovou záležitost, nebo si píšeme emaily, u většiny z nich v přátelském duchu... 

Ne jako že by to sršelo vtipem, ale prostě taková lehčí formální atmosféra.“ 
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 Všichni respondenti uvedli, že valná většina komunikace s řediteli probíhá 

formou emailu, méně často pak telefonicky. Osobní návštěvy byly podle všech 

zřizovatelů ojedinělé, pouze dva ze tří malých zřizovatelů uvedlo, že osobní kontakt 

není tak výjimečný. Na poslední místo pak všichni zřizovatelé bez výjimky řadily 

více či méně pravidelné porady, které se nejčastěji týkaly provozních záležitostí 

nebo osvěty v legislativě. V další podkapitole následuje zajímavě rozvedené téma 

komunikace z pohledu problémových ředitelů.  

7.6 Problémy, se kterými se zřizovatel setkává 

 Výzkumná otázka „Jaké jsou největší problémy, se kterými se zřizovatel 

setkává?“ byla vybrána záměrně takto otevřeně, aby respondenti nebyli ovlivněni 

případnými návrhy z mé strany. Přestože jsem samozřejmě respondenty nijak 

nenaváděla nebo jim nepředkládala žádné alternativy, ukázalo se, že se v podstatě 

totožné odpovědi až překvapivě často opakují. V rámci kódování jsem pak určila 

čtyři typy největších problémů. Ptala jsem se tedy otázkou „Kdybyste měl/a jako 

zřizovatel určit problémy, se kterým se setkáváte, co byste určila jako ten 

skutečně nejpalčivější problém? A jaké další problémy musíte tady na úřadě 

řešit?“ 

 

VZ1: „U nás se určitě nejvíc řeší ty ekonomický záležitosti, úspory energií, tedy 

finance. Opravdu  postupně snižujeme ty provozní příspěvky školám s tím, že třeba 

jsou zateplený, nebo je nutíme, aby šetřily, tlačíme to neustále dolů, protože i my 

máme menší rozpočty, a jsme tedy nuceni to všechno tlačit co nejvíce úspornou 

cestou... Pak je tady docela problém s konkurzem na ředitele. Tam je to docela 

paradox, protože ten konkurz je docela dobře popsanej, rozpitvanej, ty jednotlivý 

role a tak dále, ale potom přichází to rozhodnutí, který je na radě města a rada 

bohužel vůbec nemusí jmenovat ty, které ta konkurzní rada doporučila. Takže 

prostě my děláme, děláme, děláme, trvá to docela dlouho, je to složitej proces a 

nakonec někoho doporučíme a rada pak zvolí někoho úplně jiného. A my nemáme 

žádnou šanci, jak to zvrátit, protože i ten uchazeč se může odvolat jenom proti tomu 

průběhu toho konkurzu, ale ne proti výsledku, což je s prominutím na hlavu. 

Samozřejmě neříkám, že se to děje vždycky, ale poměrně často, asi ve třetině 
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případů. No a pak jsou občas konflikty s řediteli, nebo to je asi silné slovo, ale 

prostě občas ta práce s nimi neprobíhá tak, jak by měla. Ono hodně z nich - a teď 

mluvím o všech, ne jen o těch, co byli jmenováni, aniž by byli první v konkurzu – má 

problém s tím, že se pořád považují za pedagogy, ale oni jsou hlavně manažeři. 

Takže tam pak vznikají takové malé třenice, ale to zas nemůžu označit za největší 

problém, to ne, to je spíš jen takové malé tahanice, protože většina z nich se do té 

své funkce dostala rychle a fungují poměrně bezproblémově.“ 

 

VZ2: „Víte, asi to uslyšíte nerada, ale dá se říct, že my tu žádné velké problémy 

nemáme. U nás se vždycky na školu kladl docela silný důraz a dostávali jsme dost 

peněz, což se naštěstí nezměnilo, protože to by byl pro veřejnost docela nepopulární 

krok, takže máme rozpočet slušný a nedá se říct, že bychom nějak zvlášť šetřili. 

Vím, že ostatní obce a města řeší právě ekonomické potíže, protože spousta škol je 

teď ve fázi, kdy potřebuje větší opravy, ale to u nás už je naštěstí za námi. No a 

jinak akorát občas bojujeme s řediteli, oni jsou občas takoví tvrdohlaví, ale to se 

nedá říct, že by byl problém... Docela často za námi taky chodí rodiče, že mají ve 

škole problém s tím a tím a nechápou, že to my nemůžeme řešit, že tyhle záležitosti 

jdou všechny přes ředitele. Jenže s nimi to rodiče nechtějí řešit, že mají pocit, že my 

to dokážeme vyřešit líp, ale tohle prostě na nás není. Ale jak jste se ptala na ty 

konkurzy na ředitele, tak s tím u nás problém není, tady vždycky respektují to naše 

pořadí a jmenují toho prvního.“  

 

SZ3: „Tak my máme asi největší problém s financemi, jak už to tak bývá... Ono jich 

je pořád míň, nebo spíš ty školy jak docela rychle stárnou, tak potřebují pořád víc 

prostředků na rekonstrukci, to je jeden rok rekonstrukce fasády, další rok podlahy a 

tak dál a my to nezvládáme všechno financovat. Takže v tomhle bych viděla největší 

problém. Pak máme občas problém s řediteli, ale to jsou většinou ani ne spory, 

spíše že oni jsou tvrdohlaví a jednají jinak, než bychom chtěli, takže se to pak 

nakonec všechno vyřeší, ale chce to zpočátku čas... No a taky se nám stává, že rada 

zvolí ředitelem někoho jiného, než kdo byl doporučen v konkurzu, ale víte, my s tím 

nic neuděláme. A musím přiznat, že pak s nimi nebývají problémy, ale tak je to 

škoda, že celé to konkurzní řízení je pak vlastně zbytečné. Ale musíme to jejich 
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rozhodnutí respektovat, s tím se nedá nic dělat.“ 

 

MZ2: „No, kromě financí, které jsou problémem už tak nějak dlouhodobě, tak je to 

asi nenaplněnost škol. My některé školy zřizujeme z výjimky a těch dětí je pořád 

míň, takže nám dá práci to takhle udržet. Ale je zase pravda, že dětí ve školce 

přibývá, takže právě doufáme, že se to postupně vyrovná a bude to lepší. A jak už 

jsem říkala, tak jsou to hlavně finance, my máme poměrně malý rozpočet, takže se 

rozhodně nedá říct, že bychom utráceli a musíme docela dost šetřit.“  

 

 Finance označilo jako největší problém osm respondentů z devíti, pouze 

jeden velký zřizovatel (VZ2) uvedl, že s financemi jeho odbor potíže nemá. Tento 

výsledek není překvapivý, ale překvapivé je to, že na druhém místě uvedli všichni 

velcí a střední zřizovatelé problém s řediteli, respektive s výsledky konkurzního 

řízení. Dva ze tří velkých zřizovatelů uvedli, že bývá jmenován ředitelem člověk, 

který se ve výsledcích konkurzního řízení neumístil na první pozici. Stejný problém 

identifikovali dva ze tří středních zřizovatelů, z malých zřizovatelů ale tento 

problém neuvedl ani jediný. U všech malých zřizovatelů pak kromě financí 

převládala starost o naplněnost škol, což naopak neuvedl žádný ze středních či 

velkých zřizovatelů.  

 Pokud bych měla výsledky zobecnit, dá se říct, že zde vidím vzájemnou 

podobnost středních a velkých zřizovatelů, protože problémy, které uvedli, byly 

velmi podobné povahy. Až na jednu „dokonalou“ obec, kde problémy neuvedli 

žádné, byly odpovědi v podstatě totožné. Největší potíže malých zřizovatelů byly 

také finanční, ovšem další, podružné problémy byly naprosto odlišné od problémů 

zřizovatelů středních a velkých. 

7.7 Při jakém počtu škol už obec zřizuje samostatný odbor 

školství? 

  Odpovědět na tuto otázku se ukázalo být velmi obtížné, a to z mnoha 

důvodů. Hlavně musíme vzít v úvahu přirozené rozdílnosti v organizační struktuře 

různých obecních úřadů. Tyto rozdílnosti si vysvětluji různou potřebou obcí 

vytvářet pracovní místa a postupnou tvorbou organizační struktury, která se 
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následně v různých obcích velmi liší. Faktor, který také může hrát určitou roli, je 

různá míra důležitosti školství – některé obce se o záležitosti vzdělávání starají více 

a některé méně. Nicméně jsem se na základě rozhovorů pokusila zjistit, při jakém 

počtu základních škol už obec zřizuje samostatný odbor školství (popřípadě odbor 

školství, kultury a sportu, apod.).  

 Protože tematiku základních škol je nutné vidět v širších souvislostech a 

celistvě, musela jsem uvažovat i školy mateřské, popřípadě další školy, které obec 

zřizuje (například speciální školy či základní umělecké školy). Ve všech obcích, 

kde jsem prováděla výzkum, byl počet základních škol a počet mateřských škol 

velmi podobný (občas byl počet mateřských školek dokonce vyšší než počet 

základních škol), což je logické – děti postupně z mateřských školek postupují na 

základní školy. Nicméně zřizovatelé označovali mateřské školy z hlediska starostí 

za méně náročné než základní školy. Ve středních a velkých obcích pak byly 

zřízeny právě i například základní umělecké školy, ale pouze v nepatrném počtu. 

Přestože je tedy moje otázka zaměřena na školy základní, musím vzít v úvahu i vliv 

škol mateřských či jiných škol a školských institucí. 

 Odpověď na tuto otázku jsem se snažila získat dvojím způsobem. 

Zřizovatelů, kteří už odbor školství mají, jsem se ptala, jaký počet škol považují za 

tak nízký, aby nebyl nutný samostatný odbor školství. Těch zřizovatelů, kteří 

samostatný odbor školství nemají, jsem se pak logicky ptala, kolik škol by 

považovali za dostatečný, aby příslušný odbor školství vznikl.  

 Ukázalo se, že velcí zřizovatelé na tuto otázku nejsou schopni odpovědět, 

resp. nebyli ochotní určit jednoznačné číslo. 

 

VZ1: „To já takhle říct nemůžu. Máme toho teď opravdu hodně na práci, ale je 

pravda, že těch škol jsme měli ještě víc a postupně se rušily. Ale takhle to říct 

nedokážu.“ 

 

VZ2: „Ono je to těžké takhle určit, to já neumím říct, při kolika školách už bychom 

tu jako celek nebyli potřeba. Jako teď jsme s tím celkem spokojeni, s tím počtem 

škol, jestli Vám to nějak pomůže.“ 
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VZ3: „No, tak to je těžká otázka. To Vám asi úplně přesně neřeknu, ale tak těch 

škol máme hodně a práce je hromada, takže to není tak, že kdyby se jedna škola 

zrušila, tak by to tady zavřeli, to rozhodně ne.“ 

 

 U malých zřizovatelů byl problém v tom, že měli tak malý počet škol, že 

toto číslo nedokázali odvodit. 

 

MZ1: „To já Vám asi nepovím, u nás to nikdy ani nehrozilo, že by se nám na 

školství zřídil zvláštní odbor, a proč taky? Oproti velkým městům my toho máme 

v porovnání s nimi malinko.“  

 

MZ2: „To je těžká otázka a já moc nevím, jestli Vám s tím poradím, protože u nás 

tohle není zrovna téma dne, že bychom měli mít zvláštní odbor školství.“ 

 

 Až odpovědi středních zřizovatelů mi pomohly určit tento počet přesněji, 

protože tito zřizovatelé mají nejlepší výchozí pozici pro určení tohoto čísla. 

Ukázalo se, že všichni zřizovatelé označili svůj počet škol za v podstatě hraniční. 

 

SZ1: „No tak kdyby nám přibylo ještě pár škol, tak už by k tomu možná došlo. To 

samozřejmě neznamená, že by k tomu shora třeba byla nebo nebyla vůle nám 

odlehčit, možná by se o to nikdo nestaral, ale možné to je.“  

 

SZ2: „Teď je to jen tak tak, že se z toho nezhroutíme. Takže my jsme vlastně na té 

hranici, ale u nás se k tomu nemají nám to tu zřídit, není ta snaha.“ 

 

 Odpovědi středních zřizovatelů mi umožnily určit počet základních škol, 

který je hraniční, mezi čísly 7 až 9. Do tohoto čísla nezahrnuji mateřské školy a 

další školy a školská zařízení, o kterých píši výše, nicméně pokud bych je zahrnout 

měla, počet škol by byl v podstatě dvojnásobný. Toto číslo koresponduje 

s vyjádřením velkých zřizovatelů, kteří zřizovali v průměru 12 základních škol. 

 Za povšimnutí také stojí vyjádření středních zřizovatelů, kteří upozorňují na 

to, že odbor školství by stejně vzniknout nemusel ani při vyšším počtu škol, a to 
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z laxnosti jejich nadřízených.  

Závěry 

 Ve své práci jsem se zaměřila na agendu zřizovatelů základních škol 

v užším pojetí vzdělávací politiky.  Nejprve jsem vymezila konceptuální rámec, ve 

kterém se budu pohybovat, definovala jsem legislativní pojetí zřizovatele 

základních škol, školy a školská zařízení a ředitele základních škol. Podrobněji 

jsem se také zaměřila na reformu státní správy (pod kterou spadá i školství) a 

popsala jsem současnou situaci zřizovatelů základních škol. Na základě dostupných 

dat jsem určila za většinového zřizovatele základních škol obce, které se následně 

staly předmětem praktické části mé práce.  

 Na vzorku devíti zřizovatelů byla následně provedena více-případová studie, 

která měla za úkol podrobně zmapovat konkrétní agendu zřizovatelů základních 

škol. Zřizovatelé byli rozděleni do tří skupin podle počtu zřizovaných základních 

škol a tyto kategorie (velcí, střední a malí zřizovatelé) byly v navazující analýze 

vzájemně porovnávané.  

 Jsem si vědoma toho, že v rámci mé sondy do agendy zřizovatelů 

základních škol jsem nemohla postihnout všechny oblasti, které pod dotyčné téma 

spadají. Snažila jsem se téma uchopit jako celistvý komplex různorodých vztahů, 

ovšem byla jsem nucena některé části tohoto tématu záměrně přehlédnout, protože 

nebylo v mých silách zohlednit všechny faktory, které by mohly v mé studii hrát 

nějakou roli. Proto nepřikládám význam například stravovacím zařízením, které 

jsou téměř vždy přidruženy k základním školám. Také jsem se rozhodla zaměřit na 

vztah zřizovatelů a škol pouze jednostranně z perspektivy zřizovatele, a to proto, že 

právě agenda zřizovatelů v jejich vlastní optice mne v práci zajímá nejvíce. 

Ředitele škol jako významné aktéry a součásti složitého prostředí zřizovatelů 

neopomíjím, ale nezaměřuji se na ně, protože nejsou předmětem mého zkoumání. 

Jsem si těchto limitů vědoma a stejně tak jsem si vědoma toho, že mé výsledky 

nelze zobecnit na všechny zřizovatele základních škol, neboť vzorek respondentů 

byl příliš malý. To ovšem neznamená, že se z mé práce nedají vyvodit zajímavé a 

přínosné výsledky.  

 Základním závěrem, který z mé sondy do práce zřizovatelů plyne, je fakt, že 
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zřizovatelé jsou k vnitřnímu chodu škol poměrně nevšímaví. Chápeme-li chod 

školy obecně jako souhrn výchovně-vzdělávacích procesů a fungování 

pedagogických i nepedagogických pracovníků, většina zřizovatelů se o tento vnitřní 

chod školy nezajímá, nepodrobuje školy ani ředitele svému vlastnímu hodnocení a 

jen málo z nich (zejména malí zřizovatelé) přikládá alespoň minimální význam 

školské radě, která jako důležitý orgán v samosprávě škol má poměrně široké 

spektrum kompetencí. Až na výjimky zřizovatelé také uvedli, že za hodnocení jim 

naprosto dostačují výsledky České školní inspekce a výroční zprávy, které 

schvaluje školská rada, jinak je vnitřní chod školy podle jejich slov nezajímá. 

Výzkumné otázky „Ovlivňuje zřizovatel jím zřizované školy?“ a „Zajímá se 

zřizovatel o vnitřní chod školy či do něj zasahuje?“ tak byly poměrně shodně 

zodpovězeny negativně, jen s výjimečnými odchylkami v podobě dvou středních 

zřizovatelů, kteří provádí vlastní hodnocení školy. Oproti tomu zřizovatelé kladli 

největší důraz na zabezpečování provozních záležitostí ohledně škol a sedm z devíti 

zřizovatelů se opakovaně zmínilo o nutnosti školy rekonstruovat a investovat do 

inovací.  

 Odpověď na výzkumnou otázku „Jaké problémy zřizovatel identifikuje 

jako nejpalčivější?“ byla jednoznačná. Právě finanční zabezpečení v souvislosti 

s provozem všichni zřizovatelé až na jednoho identifikovali jako hlavní problém, se 

kterým se dlouhodobě potýkají. Odpověď na výzkumnou otázku „Jaká je hlavní 

náplň práce zřizovatele?“ korespondovala v podstatě s předchozí otázkou, protože 

bez výjimky všichni zřizovatelé uvedli právě provoz škol a s tím související 

přerozdělování peněz jako hlavní náplň své práce. Z toho vyplývá, že zřizovatelé se 

zaměřují zejména na ekonomickou stránku provozu škol, zatímco vnitřní chod škol 

zůstává z jejich strany opomíjen. Tento fakt se samozřejmě nedá vykládat jako čistě 

negativní – z rozhovorů jasně vyplývá, že většina zřizovatelů je velmi vytížená a 

zaměřují se tedy na ohniska problému a ne na okrajová témata. Je tedy možné, že 

na bližší zkoumání chodu škol nemají zřizovatelé jednoduše čas. Na výzkumnou 

otázku „Považuje zřizovatel rozdělení a personální pokrytí agendy v oblasti 

školství na svém úřadě za efektivní?“ se většina zřizovatelů shodla v tom, že 

agenda je rozdělena efektivně a systém je nastaven na (žádoucí) vysokou míru 

spolupráce.  
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 Největším překvapením mé práce byla zahořklost, se kterou zřizovatelé 

popisovali neúspěch konkurzních řízení, respektive nesoulad mezi výsledným 

pořadím kandidátů a ředitelem, který je nakonec jmenován. Toto se objevovalo u 

dvou ze tří velkých kandidátů a u dvou ze tří středních kandidátů, u žádného 

z malých kandidátů se pak tento problém neprojevil. Zřizovatelé, kteří s tímto 

bojovali, pak měli shodně pocit, že jejich práce v konkurzním řízení byla zbytečná. 

Nicméně vysokou profesionalitu vidím v tom, že i tyto „netransparentně“ zvolené 

ředitele považovali zřizovatelé za schopné manažery školy a jednali s nimi (alespoň 

podle svých slov) naprosto korektně. Na to navazují výsledky výzkumné otázky 

„Jak konkrétně probíhá komunikace mezi zřizovatelem a školou?“ Podle všech 

zřizovatelů stojí veškerá komunikace s řediteli na několika základních bodech. Jsou 

to především porady, které se konají několikrát ročně a jejich obsahem jsou 

novinky ve školské legislativě či výhledové plány ohledně provozu škol. Dále (a ty 

jsou nepoměrně častější) jsou to každodenní interakce, převážně prostřednictvím 

telefonu nebo emailu. Jak zřizovatelé uvedli, tyto záležitosti se týkají například 

různých záležitostí, které jsou ředitelé povinni zřizovatelům oznamovat, a beze 

zbytku byly tyto interakce označeny za odlehčeně formální až přátelské. 

 Za vysokou přidanou hodnotou mé práce považuji odpověď na výzkumnou 

otázku „Jaká je hranice počtu zřizovaných škol, po jejímž přesáhnutí zřizuje 

obec samostatný odbor školství?“ Získávání odpovědí nebylo snadné, protože 

organizace obecních úřadů se v jednotlivých obcích velmi liší a závisí na různých 

faktorech. Ukázalo se, že velcí a střední zřizovatelé si byli navzájem z hlediska 

personálního pokrytí velmi podobní, velký skok následoval u malých zřizovatelů, 

kde pouze jediný pracovník zabývající se školstvím nebyl výjimkou. 

 Myslím si, že zřizovatelé základních škol mají poměrně nevděčnou funkci, 

jelikož se starají o ty méně „přitažlivé“ aspekty vzdělávacího systému. Musím 

podotknout, že žádný ze zřizovatelů se nesnažil svoji práci přehnaně vychvalovat či 

zatajovat problémy; naopak jsem z jejich strany sledovala jistý zájem (a údiv) nad 

tématem mé práce, který obecně považovali za neatraktivní. Dám-li výsledky mé 

práce do kontextu decentralizace, současného principu řízení školství (Eurydice, 

2007, s. 12) a námitkám, které spatřují na zřizovatelích ředitelé škol (Štefflová, 

2008, s. 1), mám pocit, že blízkost zřizovatele a jím zřizovaných škol funguje 
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poměrně dobře. Projevuje se to zejména tím, že zřizovatel zná podrobně podmínky 

a potřeby dané školy a pojí je společný zájem (Euractiv.cz, 2013).  

 Přesto – vztáhnu-li výsledky k teoretickým východiskům, které vycházejí z 

teze, že zřizovatelé by měli školám pomáhat – je zřejmé, že v širší perspektivě se 

zřizovatelé o „své“ školy zajímají pouze a výhradně z hlediska provozu. To ovšem 

nelze chápat jako pomoc, ale jako zákonnou povinnost. Pouze jeden zřizovatel 

uvedl, že školám pomáhá (konkrétně v oblasti ekonomiky), ale žádný z ostatních 

respondentů slovo „pomáhat“ ani nepoužil. Celkový vztah zřizovatelů ke školám 

tedy hodnotím jako neutrální a spíše nastavené na model kontroly než účinné 

pomoci.  

 Vzhledem k tomu, že v mé práci jsem z různých důvodů nebyla schopna 

pokrýt všechny oblasti, které by mne zajímaly, mohu je pouze doporučit jako 

vhodná témata pro další výzkum. Za nesmírně zajímavý považuji nelineární 

stoupání počtu specializovaných pracovníků podle počtu zřizovaných škol. Bylo by 

podnětné tento trend nejen hlouběji prozkoumat, ale i zhodnotit aktuální situaci či 

navrhnout případné změny, které by vedly k vyšší efektivitě pracovníků.   

 Další oblast, která by si zasloužila pozornost v samostatné práci, je 

problematika ředitelů, kteří v konkurzním řízení nedosáhli na nejvyšší hodnocení, a 

přesto byli do funkce jmenováni. Již v mé práci je patrné rozladění u řadových 

úředníků nad rozhodnutími svých nadřízených. A za jeden z nejzajímavějších 

výsledků mého výzkumu považuji fakt, že valná většina zřizovatelů se spoléhá 

výhradně na výsledky České školní inspekce a svými prostředky školy nijak 

nehodnotí. Tato absence jakékoliv vlastní kontroly rozhodně stojí za pozornost už 

jen kvůli zjištění důvodu – nezajímá snad zřizovatele, jestli je na škole výuka 

kvalitní? Považuje výsledky České školní inspekce za natolik důvěryhodné, že už 

neprovádí vlastní hodnocení? Nebo chybí zřizovatelům vůle na vlastní ověření 

kvality? To jsou jen některé otázky, které rozhodně stojí za zodpovězení. 
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Summary 

 In this thesis I closely and deeply explored founders of primary or 

elementary schools in the Czech republic. Due to several legislation changes, which 

took place after the end of a socialism era, a role and a position of the founders was 

quite confusing. My main goal in this thesis was to examine and describe the main 

day-to-day workload of founders and to discover, whether they interfere with inner 

running of their schools (or if they take care only about the operational matters), 

how they communicate with headmasters of „their“ schools and what kind of 

problems they encounter.  

 In a practical part of this thesis I intervied nine founders of primary or 

elementary schools. Those founders were previously divided into three categories 

according to number of schools, which they establishes. In these interviews I tried 

to discover their work routine, interest in running the schools, or their efforts to 

affect the schools.  

 The results were very interesting as it turned out, that most of the founders 

direct only and solely on operation the schools and they seemed to have no interest 

in affecting the inner running of the schools or in educational process. Also major 

part of the founders adduced financial matters as a biggest problem in their agenda. 

According to my theoretical base, which implies that founders should be helpful 

partners for the schools at the first place, it seems that founders are more likely only 

administrators. In a conclusion of this thesis I suggest subsequent research of this 

issue. 
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Přílohy 

Příloha č. 1: Informovaný souhlas s výzkumným rozhovorem (text) 

 

Informovaný souhlas s výzkumným rozhovorem 

Byla jste požádána o rozhovor v rámci sběru dat pro bakalářskou práci s názvem 

Zřizovatelé základních škol v optice vzdělávací politiky, kterou vedu na FSV UK. 

Důvěrnost informací 

S vaším svolením bude tento rozhovor nahráván. Nahraný rozhovor bude přepsán a 

použit pro analýzu. Ani zvuková ani textová forma rozhovoru nebude žádným 

způsobem jako celek zveřejněna a veškeré citace, které budou v rámci výstupů 

výzkumu použity, nebudou obsahovat Vaše jméno ani jméno Vašeho 

zaměstnavatele. V práci nebudou uvedeny žádné údaje, které by Vás mohly 

identifikovat. 

Vaše rozhodnutí je pro mě závazné. 

Prosím o Váš souhlas s provedením rozhovoru za výše uvedených podmínek. Vaše 

účast na rozhovoru je dobrovolná a můžete ji kdykoli v jeho průběhu přerušit. 

Pokud budete mít jakékoli další dotazy ohledně tohoto výzkumu či rozhovoru, 

kontaktujte mě, prosím, na níže uvedené adrese. 

 

 

 

 

Datum konání rozhovoru:  

 podpis........................................................  

 

Kontakt:  

Kristina Andresová 
kristinaandresova@seznam.cz 
728 541 834 

 

 

 

 

mailto:kristinaandresova@seznam.cz
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Příloha č. 2: Scénář polostrukturovaného osobního rozhovoru pro zřizovatel 

základních škol 

 

Scénář rozhovoru pro zřizovatele základních škol  

1) Představení se, poděkování za věnovaný čas a za účast v mé práci, uvolnění 

atmosféry, prosba o nahrání rozhovoru, nabídka anonymizace respondenta  

cca 5 minut 

 

2) Uvedení mé práce – čím se zabývá, co se pokusím zjistit, atd. 

cca 5 minut 

 

3) Zahřívací otázky –  Jak dlouho se respondent pohybuje v daném oboru? 

   Považuje dobré vztahy mezi zřizovatelem a školou za 

důležité?  

cca 5 minut 

 

4) Hlavní část rozhovoru 

 

Otázky mířící na strukturu zřizovatele 

 Tedy otázky zabývající se odborem školství v dané obci, okolnosti vzniku 

samostatného  odboru školství, rozdělení agendy v daném odboru, atd. 

 

1) Kdo konkrétně podepisoval zřizovací listinu pro základní školu/ školy? 

2) Kolik škol tato obec zřizuje? 

3) Má obec vlastní odbor školství?  

 Pokud ano, při kolikáté zřizované školy odbor vznikl?  

 Pokud ne, z jakého důvodu nevznikl? Není potřeba/ Nejsou na něj finance/ 

 Přednost mají jiné záležitosti obce/atd.? 

4) Stará se o všechny zřizované základní školy ten samý okruh lidí?  

5) Jsou různé role ohledně zřizovaných základních škol rozděleny různým lidem? 

 Pokud ano, spolupracují spolu tito lidé, nebo pracují nezávisle na   

 sobě?  
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6) Myslíte, že to je dobrý systém? Jak by měl podle Vás vypadat v ideálním 

případě? 

   

Otázky mířící na mechanismy vlivu zřizovatele 

 V této části rozhovoru se budu snažit rozkrýt, jak přesně zřizovatel 

ovlivňuje danou školu. 

 

1) Angažujete se (jako zřizovatel) v chodu školy? 

2) Považujete školní radu za důležitý a/nebo užitečný orgán?  

3) Popište, prosím, jak funguje účast ve školské radě – k jakým informacím se 

dostanete, zda vám účast v ní připadá přínosná, jaký je výsledek jejich zasedání, 

atd. 

4) Máte pocit, že pomocí školské rady je možné významně zasáhnout do chodu 

školy?  

5) Kontroluje zřizovatel dodržování rámcového, resp. národního vzdělávacího 

programu?  

 Pokud ano, jak tato kontrola probíhá? 

6) Jakou váhu přikládá zřizovatel výroční zprávě o činnosti školy? 

7) Sleduje zřizovatel výsledky vlastního hodnocení školy?  

8) Uskutečňuje zřizovatel své vlastní hodnocení školy?  

 Pokud ano, jak hodnocení probíhá? K čemu má hodnocení sloužit?  

9) Jaké máte zkušenosti s konkurzy na ředitele? Jste s finálním výběrem spokojena?  

10) Stalo se někdy, že byl nakonec zvolen kandidát, který z výběrového řízení 

nevyšel jako nejvhodnější kandidát?  

11) Jsou ředitelé, kteří jsou jmenováni bez ohledu na pořadí v konkurzu, stejně 

kvalitní jako ti, kteří byli jmenováni v souladu s konkurzem? 

 

Otázky zabývající se komunikací mezi zřizovatelem a školou 

1) Jak často probíhá komunikace mezi zřizovatelem a školou?  

2) O jaké záležitosti se většinou jedná?  

3) Je vzájemná komunikace na striktně formální úrovni, nebo obsahuje i neformální 

zprávy? 

4) Považujete Vy (jakožto „zřizovatel“) vztahy se školou obecně za dobré, špatné, 
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nebo  neutrální?  

5) Došlo někdy k významnějším neshodám mezi zřizovatelem a školou? Čeho se 

problém týká/ týkal? Podařilo se ho vyřešit, nebo je tato oblast trvale „citlivá?“  

  

Závěrečné otázky 

- Zda jsem na něco nezapomněla, zda by se respondent sám k něčemu vyjádřil, zda 

něco považuje za důležitější než něco jiného, atd. 

Samozřejmě následuje srdečné poděkování a nabídka zaslání práce po její obhájení.  
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Příloha č. 3: Ukázka přepisu sebraných rozhovorů  

Zřizovatel: „Odbor školství má na starosti hlavně ten provoz, to znamená to 

hospodaření, prostředky toho zřizovatele. Nezajímá nás výchovně-vzdělávací 

proces, ten my ani neovlivňujeme, ani ho neřídíme ani ho nekontrolujeme... no a 

my těm školám dáváme nějaký provozní příspěvek, takže kontrolujeme – 

projednáváme s nima - návrh rozpočtu, schvalujeme jim rozpočet, jakej oni od toho 

města dostanou , výsledky hospodaření a takové ty provozní záležitosti.“ 

Já: „Takže do samotné výuky vůbec nezasahujete?“ 

Zřizovatel:“Nenenene, to je na ředitelích, oni si zodpovídají za tuhletu oblast a my 

jí ani nemůžeme kontrolovat, takže když sem rodič jde stěžovat na to, jak se jeho 

dítěti děje něco ve výuce, tak my je odkazujeme „Musíte jinam, my nejsme ten 

orgán, který tyhle věci řeší.“ Samozřejmě, kdyby se jim nelíbilo, že třeba ve 

škole...já nevim...málo topí, tak to už souvisí s tím provozem, ne s tou výukou.“ 

Já:“ Výborně. Já jsem se také v zákoně dočetla, že když Česká školní inspekce 

přijde na nějaký nedostatek, tak je na Vás, abyste to řešili, na zřizovateli.“ 

Zřizovatel: „No, takhle – oni nám to dávají na vědomí, a chtějí od nás, jakým 

způsobem se to dál řešilo. Ale oni taky dostávají daleko více těch podnětů, takže 

oni si z toho taky vyberou jenom to, k čemu mají kompetenci, něco třeba předají 

zřizovateli. Uvedu příklad – třeba na jedné škole měli špatně nastavený systém, 

takže když dítě přišlo třeba od doktora, tak pak muselo dlouho čekat před 

školou..tak tohle my dokážeme řešit – pozveme si ředitele a řekneme mu, že 

v tomhle zabezpečení by měl něco udělat. Ale, pak nám Inspekce pošle i nějakou 

zprávu, že tohle řešili, na tohle a na tamto upozornili, takže my to pak s ředitelem 

dořešíme tak, že si ho vezmeme a říkáme „Podívejte, inspekce chtěla tohle a tamto 

a co jste s tím udělal nebo neudělal.“ Takže mi jim pak dáváme nějakou zpětnou 

vazbu, jakým způsobem to ředitelé vyřešili.“ 

Já: „Ještě by mě zajímalo, když se tedy bavíme o základních školách, tak součást té 

mé práce je zjistit počet škol, kdy se už obci vyplatí zřídit samostatný odbor 

školství? Dokážete to takhle zpětně určit?“ 

Zřizovatel: „Ono, to nedokážu říct, ale my jsme těch škol měli víc...vlastně tenhle 

odbor vzniknul vlastně roku 2003 i v souvislosti s tim, jak proběhla reforma tý 

veřejný správy a byly zrušený okresní úřady, takže od roku 2003 funguje tady ten 
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náš odbor. Samozřejmě organizačně se taky trošičku proměnil, ale v tý době jsme 

měli víc škol a pak jsme je museli zrušit, protože dětí bylo méně a v tu chvíli se 

zřizovateli třeba vyplatí nějakou tu školu zrušit, protože opravdu ten provoz je 

náročný...“ 

Já: A když jste u toho provozu, máte pocit, že jste přepracovaní, nebo že těch 

povinností je neúnosně mnoho, nebo máte pocit, že to je relativně v pořádku?“ 

Zřizovatel: Podívejte, nám třeba teď odchází ekonomka a to zrovna je místo, kde by 

se uživili možná i dva lidi. Ty školy si zvykly na to, že jim poskytujeme komfort i 

v téhle oblasti, že jim vlastně i metodicky pomáháme, že ty ekonomky jim 

pomáhaj. A tady je jednak agenda toho odboru jako takovýho, protože každý odbor 

má taky svůj rozpočet samozřejmě, a jednak je tady agenda všech těch škol. A ta 

ekonomka se stará o všechno, o všechny příspěvkové organizace, takže toho je pak 

i víc než jen těch základních škol, a ona má určité úkony, které prostě proběhnout 

musí, takže konkrétně tohle místo je kritické, to bych rovnou mohla rozdělit na 

dvě... Já to tedy ještě vyjmenuji, kdo tu všechno je na odboru. Tak u nás jsem já 

jako vedoucí odboru. Pak je tady jedno místo státní správy na odboru, to znamená 

ten rozpočet na mzdy, který posílá kraj, a je to pro tu pověřenou obec, to znamená, 

že k nám spadají ještě další obce. Pak je tady personalista, který se stará o ředitele, 

protože my ve vztahu k nim vystupujeme jako zaměstnavatelé, takže tam spadají 

konkurzy, platové výměry... A pak máme 3 referentky, které mají sloučenou pozici 

referentek majetku a kontroly vůči těm organizacím. Oni mají ve výpůjčce náš 

majetek, budovy a všechen nemovitý majetek mají školy ve výpůjčce a my vlastně 

sledujeme, jak oni se nám o něj staraj.  

 

 

 

 

 

 


