
11. Přílohy 

1.Pedagogická a provozní porada školy ze dne  19.9.2014 

Obsah:  1. Zahájení provozu škol. roku, organizační pokyny 

2. Poslední úpravy v seznamech dětí, zaloţení portfolií, výběr veškeré dokumentace 

3. plán akcí na následující 2 měsíce 

4. výzkum na naší škole 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  

Ad 1:  Ředitelkou byla ukončena náhodná prohlídka školy k připravenosti provozu- 

proběhla od pondělí do středy.  Třídy naprosto v pořádku, kuchyně stále nemá připraveny 

kontejnery na třídění odpadu, ředitelka učinila zápis s vedoucí, bude do konce týdne 

zavedeno.  Ředitelka vyvěšuje organizační pokyny MŠMT- plány prázdnin. Letos se nás opět 

týkají prázdniny vánoční a letní, během ostatních prázdnin pojede MŠ v omezeném provozu.  

Ad2:  Nebyl podán poţadavek rodičů na změny v seznamech.  Ve třídách učitelky 

hlásí zavedení portfolií dětí, kontrolu provede zástupkyně podle plánu kontrolní a hospitační 

činnost během září. Formu průběţných zápisů provedou učitelky dle sebe, ředitelka připomíná 

pravidelnost! Veškerou dokumentaci od rodičů urgujte, nutné vybrat a zaloţit do konce září ! 

Ad 3: Učitelka ………… předkládá seznam akcí na škole na měsíce září a říjen, 

namnoţení a tabulku vyvěsí do šaten a na web školy.  

Ad4: Host na poradě. Bc. Blanka Nešporová. Oslovila mě s prosbou o spolupráci naší 

MŠ z důvodu výzkumu ke své DP.  Jednalo by se o zhruba pololetní sledování procesů 

fungování na naší škole s cílem vysledovat práci ředitelky. Více host- referát o cíli práce, o 

smyslu zkoumání, o předběţných aktivitách a metodách výzkumu, o anonymitě výzkumu a 

etice výzkumu, Prosba o spolupráci.     

 

Diskuze: kolektiv MŠ společně  navrhl a odhlasoval ochotu pomoc s výzkumem za 

stanovených  podmínek: Výzkumu se zúčastní 5 pedagogů a  3 nepedagogičtí zaměstnanci 

- Výzkumník se bude hlásit na náslechy 1-2 dny předem ředitelce nebo zástupkyni 

školy, předloţí plán výzkumu (aby nedošlo k narušení chodu MŠ) 

- Výzkumník se můţe pohybovat jen v prostorách jemu vyhrazených, v době od 

8.00 – 15.00 hod. 

- Pro klidný chod rozhovorů je zvolena sborovna, ostatní ctí prostor a nenarušují 



- Všichni zúčastnění se zavazují spolupracovat, i kdyţ nebudou spolupracovat na 

výzkumu. 

Podpisy přítomných:…………………………………………………………………………….  

S výzkumem souhlasí:………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………..………… 

Host- výzkumník……………………………………………….. 

 

     Zapsala : ……………………………………….. 

 

Příloha: 

Navrhovaný plán výzkumu:  

Datum Akce Pozn. Realizace: kdy 

září Úvod na výzkumném pracovišti, souhlas s výzkumem, 

úvodní rozhovor s ředitelkou 

pg.porada   

říjen Analýza dokumentů školy z webu školy z domu  

říjen 1. Výzkum na pracovišti: pozorování dopoledne, 

dotazníky s provozními zaměstnankyněmi analýza 

dokumentů ve škole,  

2.  pozorování ředitelky školy, a rozhovory s provozními 

zaměstnanci.  

1-2 dny  

listopad Pozorování, rozhovory s učitelkami, doptávání, zápisy týden  

listopad Rozhovory s místostarostou  1 den  

prosinec Pozorování, doptávání, rozloučení, poděkování 4 hodiny  

  

 

Kódování:  

řádek   název kódu      kategorie 

5. Oznámení výzkumu  Vstup do terénu 

19.  Představení výzkumníka Vstup do terénu 

22. Cíl výzkumu, význam Vstup do terénu 

24 Etika, anonymita, metody, praxe 

28. Osoby, které dobrovolně zúčastní praxe 

37. Podpis - souhlas s výzkumem praxe 



26. Společné rozhodnutí kolektivu spolupráce 

28. Podmínky pro uskutečnění výzkumu spolupráce 

 

2. Rozhovor s ředitelkou školy – počáteční:                  A – ředitelka 19.9.2014 

Dovolte mi, se na počátku ujistit- Souhlasíte s avízovaným rozhovorem na téma šestileté 

funkční řízení školy a možné limity z něho vyplývající? Mohu tedy zapnout diktafon? 

Ano.  

Děkuji. 

Můžete mi na úvod o sobě říct několik vět?  

Čím bych začala? Jsem ředitelkou MŠ v P. od roku 2010. Podle novely ŠZ jsem potvrzená ve 

funkci od května roku 2014. Naše mateřská škola má 4 třídy, v každé z nich je 28 dětí, máme 

8 pedagogů, včetně mě, 6 provozních zaměstnanců, 1 asistentku pedagoga k integrovanému 

dítěti.  

Ředitelkou jsem tedy 4 roky, a na této škole jsem předtím i učila. Posledních 10 let před 

konkurzem jsem ale podnikala a můj úvazek ve školce byl 0,5. Podnikání byla dost velká škola 

života, ale můžu říct, že mě z praktického pohledu celkem připravilo na ředitelskou funkci  

 (smích). I když státní sféra je samozřejmě jiná, jsou zde manažerské podobnosti. 

Byla ředitelská funkce vaším snem?    

Ale kdepak, ta mě ani nenapadla, ale byla jsem oslovena bývalou ředitelkou. Když odcházela 

do důchodu, nabídla mi ředitelování. Prý jsem představit, jsem uznávaná, spolehlivá, umím 

jednat s lidmi a dovedu si finančně propočítat plusy atd. Nabídka přišla v pravou chvíli, 

podnikání se mi přestávalo vyplácet a chtěla jsem mít jistotu práce.  

Takže můžete říct, že jste byla na funkci docela připravená?  

Tehdy ještě ne. Ale bývalá ředitelka mě po celý rok zasvěcovala do povinností ředitelky MŠ,  

a poslala mě i na ředitelské studium- funkční. No a v kolektivu jsme o mojí možnosti jít do 

konkurzu hovořily také.  Hned jak jsem na funkční začala jezdit, zjišťovala jsem všechno 

o této práci, nechala mě, abych nahlédla do papírů, vysvětlovala souvislosti, aktualizovaly 

jsme všechny směrnice, a já jsem zjišťovala o čem to ředitelování vlastně je.  

Byla jste něčím překvapená?  

 Byla, administrativou. A to jsem ještě netušila, co objevím. Do některých mateřských škol 

jsme se jela podívat v rámci praxe. Posbírala jsem plno výborných nápadů. Já jsem vůbec 

nevěděla, že jsou jiné školky tak dál, my jsme tady tak trošku stagnovaly. Třeba kontakty na 

vybavení a moderní pomůcky (a to jsme fakt už měly stoleté), tak třeba na akce pro rodiče a 



taky co dělat v obci.  I do jiných oblastí jsem ale nakoukla až na sdílené praxi, která byla 

součástí FS, tam jsem se seznámila s kolegyní z A,. a ta mě nadchla pro studium Školského 

managementu. A s ní jsme se společně rozhodly ke studiu VŠ, tohoto Školského 

managementu v Olomouci. V roce 2010, několik měsíců po konkurzu, a hned jsme začaly 

studovat. Bylo  
      

toho na začátek hodně. Právo, ekonomika, psychologie, pedagogika.  Toto studium mi také 

hodně pomohlo pochopit. 

  

Myslíte z praxe?  

No jistě, třeba promýšlet- strategicky plánovat a vůbec řídit. Já jsem jela podle nějakých 

plánů, které jsem na koleně plodila tak, jak jsem to cítila.  Nic jsem si nepromýšlela, jsem 

pohotová. Prostě jsem zvolila strategii zaměřenou na zákazníka- dnes vím, že se jedná o nový 

produkt na starém trhu. 

 Vlastně jsem všechno dělala intuitivně- skoro jako v podnikání, co mám, co chci mít, nějaký 

cíl, zaměření na zákazníka…nevím o tom nic, naučím se, dělám to, na co mám.   A ono je to 

strategické řízení- analýza, strategie, volba cíle, cesty realizace, využití zdrojů- jenom ta 

kontrola byla v mém podnikání vlastní a liknavá. 

 

Kolegyně odsud Vás také podpořily?  

Ano, vesměs mě všechny podpořily.  Tehdy možná proto, že byly rády, že není ředitelkou 

nikdo cizí. Ale zase spousta mých nápadů se už dříve realizovala, tak věděly, co bych jak 

chtěla udělat, a že vím, co chci, mám to srovnané- ve prospěch školky a nápady nejsou 

špatné.  

Můžete už hodnotit? Co vám funkce ředitelky dala?  

Myslím, že můžu hodnotit- a to kladně. Sebeuplatnění, posun, realizaci. Školka šlape, je 

oblíbená v obci a hlavně teď po inspekci -  dopadla výborně a jsem za to ráda. Ocenily posun 

školy v posledních letech a práci na škole jako výbornou.  Já jsem se v ředitelně našla. Sice je 

to změna od podnikání, ale v jistých oblastech je to stejné. Těší mě, že moje nastolené 

změny jsou rodiči i zaměstnanci vítány, oceňuje je i zřizovatel a školka má dobré jméno.  

Mluvíte o změnách- Jaké to jsou?    

Bylo jich hodně- hlavně v začátcích. Vycházela jsem z koncepce. Školka nebyla ve městě 

vůbec vidět, a měnila jsem i přístup k rodičům. Prvně jsme se rodičům i veřejnosti otevřeli,  

aby měli možnost poznat, jak pracujeme.  Zavedli jsme webové stránky, facebook, adaptační 

dny pro nové děti a akce ve školce.  Také jsme zveřejnili plán spolupráce s partnery- s obcí, 

klubem maminek, základní školou, s důchodci.  Naše volné prostory jsme nabídli tanečnímu  

kroužku v obci, zapojili jsme naše děti. Prostě jsem vycházela z potřeb okolí- rodičů, dětí, 



 partnerů, to je přece základ- poptávka!  

  Co vize školy? Dlouhodobé plány? Já jsem v té době začala poslouchat, co chtějí 

rodiče. Jiné pomůcky,  angličtinu, moderní  hračky, počítače, lepší zahradu. 

  Vizi jsem si tvořila při nástupu do funkce- Stát  se moderní MŠ s cítěním pro 

potřeby dítěte. Po třech letech jsme mohli říct, že se nám to povedlo. Potvrzuje to nejen 

prostředí, vybavení, ale i moderní způsoby výuky. Jak školka prokoukla, vně i vevnitř, 

potvrdilo se nám to i z ohlasů. Nyní chceme Být otevřenou, moderní, efektivní MŠ, to 

znamená spolupracovat na tom, aby procesy v MŠ obohacovali prožitkem naši podnikatelé, 

zapojovali se rodiče… zatím se semínko zasadilo a zaléváme 

Tvoříte vizi sama?   

No kdepak, zase- myšlenkové mapy a společné nápady, společní práce… inspirujeme se 

v jiných úspěšných školkách.  

Jiné plánování jste říkala, že probíhá stejně?   

Jistě, zastávám řízení podle MBO- podle sdílených cílů. Vyplácí se nám to - děvčata se víc  

angažují, jsou zapálené. Jsou vtaženy do plnění cílů, které si samy zvolily. 

Jaké zdroje Vaše škola má, aby byla úspěšná?     

Možná bych začala příležitostmi a silnými stránkami -  Máme prioritu jediné mš ve městě, 

máme prioritu blízkosti penzionu, základní školy, lesa, velkou zahradu, solidní rozpočet, 

nakloněného zřizovatele, rodiče podnikatele, moderní podmínky vzdělávání (krom té 

zahrady, ale tu vylepšíme letos), kvalifikovaný personál- jedna učitelka s certifikátem 

anglického jazyka, druhá koordinátor EVVO, atd… jsem přichystaná využít všechny zdroje, 

které se mě tady nabízí. A projekty- s přísunem nadstandartních možností. Bezbariérový 

přístup do spodních tříd. 

A co hrozby a slabé stránky?      

No o těch přesně také víme, že jo. Tak určitě se jedná o demografickou křivku, úbytek  

v rozpočtu, politická situace ve vedení školy atd. odchod na mateřskou těch specialitek. 

Cíle tedy plánujete společně. Jak vyhodnocujete?  

Opět máme systém- máme hodnotící tabulky- s kritérii, např. plnění ŠVP má i bodové - 

alespoň vidíme, jestli se lepšíme nebo horšíme podle známky. Také tak hodnotíme výsledky  

vzdělávání. A vše komentujeme písemně- hledáme příčiny zhoršení atd.  

Jak vybíráte cíle 



No vzhledem k našim zdrojům- reálně, termínovaně, hledáme jak odstranit překážky 

k úspěšnému zdolání úkolu. A strategii nabídky dobrého produktu- moderní učení.  

A co nesplněné úkoly?     

Tak obzvlášť hodnotíme neúspěchy, hledáme možnosti jak to udělat jinými cestami a 

posouváme úkol dál, sháníme zdroje (informace, peníze, proškolení) tak, abychom úkol splnit 

mohli. 

Mluvila jste o velkých změnách už v začátcích. Jak tyto změny okolí vnímalo? 

 Určili jsme si na poradě v srpnu pravidla – jak budeme pracovat. A odezva?  

Téměř okamžitě kladná. Rodiče chodili, ptali se, jestli v tom budeme pokračovat, chválili, 

nabízeli se ke spolupráci, využívali možností. A líbilo se to i učitelkám- ocenění ze strany 

rodičů. A také jsme hned poznali přízeň rodičů- sponzorů. Velký ohlas byl ale asi u 

zřizovatele. Musím přiznat, že jsem byla v zastupitelstvu prezentovat školu. Byla to nejlepší 

příležitost, jak jim vysvětlit, že potřebujeme velké změny na škole. Pozvala jsem vedení na 

besídky, ukázala jim ty nevyhovující prostory a moje plány (smích).  Všechno se mi tak líp 

prosazovalo. Moc dobře věděli, že se do školky dlouho neinvestovalo, a tak mi byli naklonění. 

Také jsme se ihned zapojili do oslav ve městě, aby měli pocit, že něco za něco. Jinak to ani 

nejde. Jsem spokojená, investice k nám plánují zastupitelé stále další, školka vzkvétá, ke 

spokojenosti zaměstnanců i dětí.   

Pojďme jinam- už jste zmínila pěkné vztahy v kolektivu- jsou stále tak dobré?  

Myslím, že ano. To víte, 12 ženských (smích)! Opravdu jsou u nás vztahy dobré. Však si  

myslím, že na to přijdete sama.  Nejdříve mi některé kolegyně moc nevěřily, když jsem 

podnikala a ve školce dělala jen 3 dny v týdnu. Některé si myslely, že mě moc dění ve školce  

nezajímá. A najednou jsem jim měla velet. Potom přišla doba, kdy byla mladá děvčata 

nadšená ze změn, které ve školce probíhaly- hlavně, když přišly ty kladné ohlasy. Také jsem 

trošku narazila při zavádění delegování a odpovědností jednotlivců, ale dala jsem děvčatům 

vybrat v oblastech, které jim vyhovují, a myslím, že se to „usadilo“. Taky jsem musela 

vyměnit některé pozice a je větší klid. Teď to klape, učitelky jsou profesionálky a provozní 

velice vstřícné. A ty mladé strhly nadšením ty starší.  

Myslíte, že je vaše vedení jiné, když máte za sebou studium VŠ?                       

Těžko říct, když nemám s ředitelováním jiné zkušenosti. Hned po nástupu jsem studovala. 

No, asi ano, mám teorii zmáknutou a můžu ji zavádět do praxe ihned. Starší kolegyně na VŠ 

mi říkaly, že ony si na všechno musely přijít samy, a to metodou pokus - omyl a trvalo to pár 

let. V tom mám asi náskok. Rozhodně bych toto studium každé ředitelce ve školce 

doporučila. Ředitelé ze základek mi připadají připravenější, asi mají část managementu ve 

svém magisterském studiu, ale začínající ředitelky mateřinek neví téměř nic. Naštěstí mě 



připravila moje předchůdkyně. Ale i tak bych doporučila FS dělat dřív, před konkurzem, 

nedovedu si představit, že bych ředitelovala a teprve se všechno měla dozvídat. 

 

Jste tedy potvrzená ve funkci?  

Ano, od května roku 2014. Díkybohu. 

Je ještě něco, co byste mi chtěla v tomto úvodním rozhovoru prozradit?  

Nic mě nenapadá, jen možná v souvislosti s těmi začátky: moje předchůdkyně všechno od  

stolu řídila a rozhodovala. Ze začátku to bylo těžké, musela jsem si udělat nějaký systém. 

 Potom jsem nechala holky, aby si práci rozdělily a samy se hlídaly, jak bude co udělané.  To 

víte, že jsem se zpočátku děsila, že odjedu a školka se zastaví…ale postupem času mě 

přesvědčily, že jsou spolehlivé, umí se spojit a zvládnou to, že každá dělá svoji práci, a škola 

klape i beze mě. A každá může přicházet s nápady. Hodně si namyslely samy, jsou spokojené, 

když je realizujeme.  Určitě k tomu přispěla i naprostá změna prostředí jejich zázemí, šatny, 

sociálky, sborovna jsem nechala úplně předělat. Ve třídách jsem dala barevně vymalovat, 

udělat na míru učitelské stolky rozvody elektriky, nový nábytek…holky jsou takové 

namotivované. Nabízíme moderní formy výuky, počítače, logopedii, jazyky, máme moderní a 

bezpečné prostředí. Zřizovatel nás ujistil, že v tomto volebním období zrekonstruujeme 

umývárny, a budeme modernizovat školní zahradu. 

A co dál? Máte nějakou vizi?            

Samozřejmě je pořád co zlepšovat. Nyní jsme čerstvě sepsaly ŠVP, z něho vyplývají nové vize,  

cíle, úkoly. Vždycky si prvně uděláme analýzy - jak to je, co máme, co bychom chtěly …kam to  

povedeme. Hodně používám myšlenkové mapy, jsou přehledné a pomáhají na nic 

nezapomenout. Holky si na ně navykly. Pěkně aby přemýšlela všechny děvčata- třeba vidí i 

jiné priority než já. A potom jak to teda uděláme, co k tomu potřebujeme- a vytvoříme plán-  

kdy a co. A do kdy. A jak, že jo? Většinou plánujeme na tříleté období- podle ŠVP-jeho  

platnosti. To se dá realizovat spousta věcí. Na co zatím není, plánujeme na pozdější dobu, Ale 

neznamená to, že bych na to zapomněla, spíš si dávám víc času na získání peněz, sponzoring, 

promýšlím, jak si to takzvaně u zřizovatele obkecám , aby mi na to dal. Třeba internet do 

tříd. Na úkoly z dětských portálů by byl skvělý. 

A nyní se musím zeptat se na novelu ŠZ, můžete mi říct, jak jste ji vnímala? 

Popravdě jsem byla naštvaná. Šla jsem do toho, abych měla větší finanční jistotu, klid od  

podnikání a zabezpečení na několik let – no do důchodu. A najednou toto….hypotéku 

nedostanu, neboť mám smlouvu na dobu určitou, vymění se vedení na městě a nemusím se 

jim hodit, nebo si zřizovatel dá podmínku měnit ředitele po 6-ti letech, aby předešlo ke 



stereotypům, a půjdu. Máme partnerskou školu na Slovensku a jejich ředitelka mi sdělila, že 

u nich je funkční období na 5 let už dlouho. Tam do toho prostě jdou s vědomím, že je to 

práce na 5 let. Ale zase pokud měly předtím smlouvu na dobu neurčitou, tak zůstávají na 

škole učit. Nakonec to ale v praxi není tak vyhrocené, ani u nás, ani v jiných školkách. Ale jsou 

prý obce, 

kde zájem o ředitelské místo nebyl velký. Nicméně se i o místo bojím. Už nejsem nejmladší. 

Pokud po 6-ti letech neprojdu konkurzem, budu v 55 letech bez práce. Nevím, jestli bych 

znovu u konkurzu obstála. 

Byla by nějaká možnost, že byste novelu akceptovala? Za jakých podmínek?  

Jako po jejím uvedení? To netuším, tehdy jsem sháněla v odborných časopisech článek 

s diskusí na toto téma, abych pochopila co dělat na svoji obranu. A hodně se diskutovalo i jen 

tak mezi ředitelkama. Měli by dořešit buď to odstupné, nebo dát možnost zůstat na MŠ učit. 

Někdy ty vztahy nejsou až tak vyhrocené a postarší učitelka s vděkem zatne zuby a bude 

ráda, že doučí na MŠ do penze. Tak nějak jsme se shodly na to, že se nám toto opatření 

nelíbí. I když posléze tento paragraf upravili ve prospěch ředitelů. 

Vidíte nějaká úskalí, kam může toto omezené FO vést?    

Teď s odstupem času asi ani ne. Člověk musí být víc ve střehu, pracovat poctivě, umět  

prodat co dělá. Každý krok si obhájit a nezaspat dobu- co je moderní, co rodiče požadují.   

Vzpomínám si na tu dobu- tehdy jsme se viděly na nějaké školení s mými kolegyněmi a 

diskuze byla bujará. Hlavně se novela ze začátku tvářila jako striktně daná- konkurzy musí být 

a hotovo. Starší kolegyně to braly jako zradu- za spoustu let poctivé práce. A první verze 

přece nepovolovala zůstávat na školce jako učitelka- to vy bylo nezaměstnaných ředitelek. 

Některé se i bály, že by teď už konkurz neudělaly, jiné říkaly, že už by do toho nešly. Mladé 

měly obavu, jak splatí půjčky a tak… nakonec to dopadlo všechno v klidu. Spousta zřizovatelů 

z toho měla také lepší pocit, míň práce.  

Máte pocit, že nyní musíte pracovat jinak, než před novelou?  

Jinak? Asi víc, to ano. Je to výzva- víc ukazuji, co děláme, víc se snažím neudělat chybu, hlídat 

si procesy, kontrolovat důkladněji, odůvodňovat svoje chování, více školu propaguji, více  

přemýšlím nad vzdělávací nabídkou.  Místo si chci udržet, tak musím zlepšovat, nezakrnět. 

A máte pocit, že tohle stačí?  

To asi ne, ale je to základ. Je potřeba stále sledovat trendy, zdělávat se, a podporovat k tomu 

i děvčata. Taky zjišťovat potřeby rodičů - myslím si, že přijde doba, kdy budeme natahovat 

provozní čas školy. Rodiče jsou déle v práci. Nebo zařídit jeslovou třídu, už se k nám hlásí 

dvouleté děti.  A musíme mít moderní nabídku vzdělávání, na to rodiče slyší. Konkurence 

nespí. 



Konkurenci ve městě nemáte. 

V našem ne, ale v okolních městech. Jezdí sem za prací spoust lidí, máme děti z V.B., z R., z 

M.Ž. Pokud jejich školky budou lepší, děti odejdou. Porodnost u nás není tak zářivá, abychom  

školku naplnily, a demografická křivka klesá. Musíme být lepší . Naše budoucnost záleží na 

výsledku naší práce. 

Můžu se Vás zeptat na vaše partnery, na spolupráci?  

Ta spolupráce je Benjamín - ale od počátku šlape dobře. Hlavním je Klub rodičů, tam máme 

nyní spolupráci na ideální úrovni. Pořádají nám nějaké akce, drží finanční výdaje na kulturní 

akce a pomáhají zabezpečit některé změny podle ŠVP sponzoringem. Potom základní škola 

ve městě - vzájemně se navštěvujeme, zveme se vzájemně na akce a na jaře děláme program 

Škola nanečisto.  Spolupracujeme s Pedagogicko - psychologickou poradnou, s klinickou 

logopedkou z Břeclavi. Jezdí na školu, my k ní odesíláme děti.  Dobré jméno si získaly aktivity 

se seniory- zveme je do školky na program Přijďte k nám omládnout- čtou nám pohádky, učí 

děti něco vyrábět, zpívají s dětmi, tancují. Spolupráce se zřizovatelem byla doteď naprosto 

bez chyby. Doufám, že bude i nadále – máme čerstvě po volbách, vyměnil se nejen 

místostarosta, ale i celé zastupitelstvo. Bude teď na mě, abych si získala i je, nyní už 

v zastupitelstvu nejsem. 

A vaši partnerskou školu?  

Ano, na tu bych zapomněla.  S mateřskou školou ve S.T. spolupracujeme od roku 2011.  Je to  

příjemná a velice obohacující spolupráce. S ředitelkou jsme si sedly, jsme stejně staré a obě 

jsme studovaly školský management. Máme stejné smýšlení. 

Řeknete mi něco o těch projektech?  

V roce 2011 jsem využila výzvy k uskutečnění projektu přeshraniční spolupráce přes region B. 

K. Našla jsem si slovenskou mateřinku z daného kraje, oslovila ji, sepsaly jsme projekt a ten 

podaly. Výzva prošla a my jsme uskutečnily environmentální projekt.  Bonusem projektu byl 

dataprojektor, notebook, a interaktivní tabule pro obě školy a dále enviro-materiály o lese a 

rybníku. Udržitelnost projektu je 5 let, takže jsme povinné vyvíjet další spolupráci na její 

udržitelnost. Oprašujeme slovenštinu, a vybraly jsme si portál e-twinning, ten nám vyhovuje 

-1) se zdokonalujeme v ICT dovednostech, a 2) na ní jsme s projektem vyhráli Národní a 

Evropskou cenu. To nás potěšilo. A každoročně vymyslíme nějaký další projekt v e-twinningu, 

na kterém spolupracujeme. No a vloni jsme podaly další projekt přes Region B. K. , kdy jsme 

poznávali historii naší země, dále se setkaly na semináři 1x u nás a 1x u nich na MŠ a nakonec 

uskutečnily s dětmi výlety vzájemně do našich měst. Výstupem byly nějaké dokumenty – i 

dohoda o spolupráci na dalších 5 let.  

O projektech se nemluví pěkně, jaké s nimi máte zkušenosti?  



Projekty jsou pro mě výzva. Nevadí mi ani sepisovat žádosti, ani závěrečné zprávy.    

Děvčata zapojím také, vždy hledám nějaký smysluplný efekt pro děti nebo školu, zisk něčeho 

např. nadstandartního. Podali jsme i žádost na revitalizaci školní zahrady, ten vyšel a 

realizace proběhne na jaře.   A podali jsme i logopedický projekt, některé ale nevyšly. Bavím 

se tím. 

Je něco, co byste mi ještě chtěla říct?  

 Myslím, že prozatím ne.      Děkuji za rozhovor.  

 

Kódování:  

řádek   název kódu      kategorie 

8 Potvrzená ve funkci Spokojenost                   

224 Existenční jistota Spokojenost                   

214,216 Finanční i existenční nejistota po FO Nespokojenost               

242 Zrada, finanč. nejistota po FO Nespokojenost               

214 Vztek (z novely) Nespokojenost                

 232 Obavy o místo Nespokojenost                

249  Obavy ze selhání u nového konkurzu Nespokojenost                

238 Více práce, prezentace práce Nespokojenost                

21 Uznávaná, spolehlivá Předpoklady                    

26  Příprava na funkci Vzdělání 1                                   

28 FS před konkurzem Vzdělání 1 

44 VŠ- školský management Vzdělání  2                     

110 Uč. specialistky DVPP Vzdělání uč.                   

165 Teorie řízení – man., právo, ekonomika Vzdělání 2                      

301 ICT dovednosti v e-twinningu, jazyky Vzdělání uč.                    

52  Strategie řízení -  nový produkt Způsob realizace                   

31 Zjištěné skutečnosti na pracovišti Praxe                              

37 Sdílené zkušenosti odjinud Praxe                              

88 Poptávka Praxe                             

103 Angaţovanost učitelek Praxe                              

118 Hodnocení kritéria a tabulky, písemná Praxe                              

123 SMART cíle Praxe                        

126 Různé cesty realizace Praxe                        

183 Dělba práce s učitelkami Praxe                        

201 Analýzy Praxe                     

209 Získávání zdrojů Praxe                         

259 Podpora zaměstnanců Praxe 

240 Sledování trendů Praxe                         

262 Potřeby zaměstnanců Praxe 

274 Spolupráce s partnery Praxe                        

283 Spolupráce se zřizovatelem Praxe 

56 Intuitivní řízení Zkušenost 

65 Praxe dříve Zkušenost 



154 Prvotní nedůvěra učitelek Zkušenost                               

181 Těţké začátky Zkušenost                               

187 Vyzrálý tým Zkušenost                               

 41 Uskutečnit nápady Motivace                   

39  Jiné školky Motivace                   

253 Výzva ke snaze Motivace                                     

270 Potřeba vyniknout Motivace                   

63 Podpora kolegů Spolupráce                 

98 Společná práce Spolupráce                 

101 Sdílené cíle Spolupráce                 

202 Myšlenkové mapy Spolupráce                 

206 Systém a termíny v plánování Spolupráce                 

86 Potřeby partnerů a zákazníků Potřeba                       

81 Propagace školy Potřeba                      

91 Vize od počátku Potřeba                       

140 Nutnost velkých změn na počátku Potřeba                       

143 Prosazování u zřizovatele Potřeba                        

146 Neustálé plánování investic Potřeba                         

189 Nové cíle Potřeba                         

191 Změna k lepšímu Potřeba                         

198 Nové plánování Potřeba                        

256 Nový ŠVP Potřeba                    

8 Nabídka na post ředitelky Osobní uplatnění     

68 Profesní posun Seberealizace          

159 Realizace uč. dle zájmů  Seberealizace          

161 Učitelky profesionálky- vzděl. Seberealizace          

313 Projekt= výzva řeď. Seberealizace          

290 Mezinárodní spolupráce Příleţitost                

315 Efekt projektů pro děti Příleţitost                

114 Úbytek dětí v obci Hrozba                    

116 MD specialistek Hrozba                    

265 Konkurenční MŠ Hrozba                     

285 Strach uč. z nového stylu vedení Hrozba                     

68 Oblíbenost školky Dobré výsledky        

71 Dobrá hodnocení ČŠI Dobré výsledky         

75 Ocenění rodičů- radost zaměstnanců Dobré výsledky        

135 Sponzoři Dobrý výsledek         

138 Ohlas u zřizovatele Dobrý výsledek         

150 Dobré vztahy v kolektivu Dobré výsledky         

155 Nadšení ze změn Dobré výsledky         

298 Bonus pro školu Dobrý výsledek         

305 Mezinárodní ocenění Dobrý výsledek         

 

 

 



3. Analýza dokumentů – webové stránky školy                            11.10.2014 

 a) Webová stránky školy:  

stránky jsou pěkné, barevné, s obrázky, na stránkách je logo školky. Obsahují následující 

záloţky: úvod: hlavní informace o školce (délka provozu, výhoda docházky, co nabízí škola 

rodičům- vzdělávání, krouţky, půjčování knih), dokumenty: hlavní dokumenty školy- jsou i 

ke staţení, kontakty: kontakty na MŠ, na ředitelku, na zřizovatele, odkaz na Facebook. 

Dále obsahují informace v podzáloţkách:  

Aktuality, akce školy, fotogalerie, stravování, zápis, projekty 

Můj komentář: 

Pěkné, estetické, obsahují všechny základní informace o MŠ, aktualizovány jsou pravidelně. 

Škola pracuje na projektech. 

================================================================== 

b) Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  (ŠVP PV): 

Platnost 2014-2016 

Vize školy: otevřená, moderní, efektivní škola 

Info o škole:  

Škola 1985 otevřena, právní subjekt zřizovaný obcí, 4 třídy, zahrada, školní kuchyně 

99 dětí, 8 pedagogických pracovníků 3 provozní zaměstnanci, 3 zaměstnanci ŠJ, školník- není 

zaměstnanec školy (ale obce) 

Podmínky: průběţná modernizace, inovace, doplnění moderními hračkami a didakt. 

materiálem, plán rekonstrukce a oprav – dobré vztahy se zřizovatelem i finanční zabezpečení 

Vzdělávání:- 7 integr. bloků, obsahuje všech 5 oblastí vzdělávání  

Strategické řízení: analýza prostředí, plánování cílů, plán rekonstrukce budovy, plán obnovy 

zahrady, kontrolní činnost- tabulka kontrolní a evaluační činnosti 

Práce pro naplnění vize:  



Otevřená MŠ:- rodičům umoţněn vstup do MŠ, pro rodiče akce, rodiče vyuţíváni na 

organizaci akcí, rodiče jako sponzoři, pro nové děti adaptační program, příprava na školu- 

Škola nanečisto. Další aktéři ve škole: místní taneční krouţek chodí do MŠ, výuka angličtiny, 

důchodci zváni na program Přijďte k nám omládnout 

Moderní MŠ: pořizování moderní technologie- PC, interaktivní tabule, modernizuje celý 

provoz- rekonstrukce kuchyně, elektroinstalace, čipy pro vstup, Facebook 

Efektivní škola: efektivní hospodaření, i při neustálé modernizaci školy vychází hospodárně 

s rozpočtem, ušetřené peníze pouţívá na další rozvoj, prosperuje ve výsledcích vzdělávání, 

efektivně vyuţívá sponzorské dary- vţdy ve prospěch dětí 

Můj komentář:  

Akce školy, organizace dne i plány školy napomáhají plnit vizi školy. Plánování je 

termínované, jsou nastaveny cesty, jak co kdo bude plnit, tabulka kontrolní a evaluační 

činnosti. Efektivně plní plány rekonstrukce, partneři, opravy, atd.. 

================================================================== 

c) Školní řád (ŠŘ) 

Provoz školy 6.30 – 16.00, vstupování rodičů- moţnosti jako ve ŠVP, pouţívání čipů, 

sloţení tříd a reţim dne 

Přijímání, evidence dětí, úplata, bezpečnost, práva a povinnosti dětí i rodičů, vzdělávání, 

provoz o prázdninách 

Můj komentář:  

Odpovídá legislativním požadavkům, jasně a srozumitelně sepsaný, rodiče i zaměstnanci 

byli seznámeni s obsahem (doložené kopie podpisových listin). 

 

================================================================== 

 

d) Roční plán práce 2014/15 

 

 Vychází z hodnocení loňského ročního plánu,  



 Mapuje, co se zdařilo vloni, co se nezdařilo 

 Popisuje co je v plánu na letošní rok 

 Je součástí ŠVP, upřesňuje část jeho plnění v daném roce, metody jeho plnění, 

plánuje pouţití zdroje, stanovuje termíny, odpovědnost 

 Konkretizuje letošní akce, opravy, rekonstrukce, zavedení novinek atd… 

K vizím se vztahuje: -    plán akcí s rodiči, městem, organizacemi ve městě 

- Zjišťuje co je trendem, zvaţuje zavedení, popřípadě uvádí do praxe 

- Modernizace školy 

- Plánuje specificky a akceptovatelně, s reálnými cíli, vychází ze 

skutečnosti 

Můj komentář: 

Srozumitelný, má význam pro dělbu cílů ŠVP- plní jeho část, reálně nastavený. Pomáhá se 

orientovat, co je letošními prioritami. 

================================================================== 

Závěry:  

Dokumenty nejsou v rozporu, souzní a doplňují se, mají svoji hierarchii. Jsou vytvořeny 

esteticky, jasně a srozumitelně, dle legislativních požadavků odpovídají ( ŠVP PV a i 

ŠŘ).  

 

4. Analýza dokumentů – získané ve škole   14.10.2014 

a) Koncepce mateřské školy z roku 2010 

1 základní vize- viz ŠVP 

2 vymezení oblastí dlouhodobého rozvoje: 

a) Výchova a vzdělávání  

b) Personální rozvoj 

c) Ekonomické a materiální podmínky 

d) Organizační a řídící podmínky 



e) Spolupráce s partnery 

Ad a)  podle cílů dlouhodobých záměrů - právo na vzdělávání, respektování osobnosti a 

vlastního tempa, rozvoje talentů, podpora sociálně slabých, adaptace a inkluze,  logopedie, 

dovednosti čtenářská, předmatematická a polytechnická, jazyky, IT dovednosti, samostatnost,  

Ad b) kvalifikovanost základní, v rámci DVPP a vlastního osobního rozvoje v souladu s cíli 

školy: jazyky, IT dovednosti, vztahy mezi dětmi- kooperace, komunikace, empatie atd.. 

Ad c) plánovat efektivní modernizaci školy, rozvoj organizace- ţádat o příspěvek v souladu 

s plány rozvoje, efektivně přepočítávat náklady a stanovovat úplatu, získávat sponzorské dary 

a ţádat o projektové financování v rámci rozvoje školy,  

Konkrétní plán rozvoje- poţadavky akutní na II. pololetí 2010* 

1) Z nynějšího rozpočtu opravit terasu MŠ (nebezpečná z důvodu nerovnosti)- léto 2010 

2) Z téhoţ rozpočtu nakoupit nové lůţkoviny dětem (polštáře, prostěradla, povlečení – 

stávající se trhá a již není na třídách v dostatečném množství-  srpen 2010 

3)  Do kaţdé třídy získat hračky v ceně cca 5.000 ,- Kč – nejsou zde hračky pro různé 

věkové skupiny, coţ je v rozporu s RVP PV  - srpen 2010  

4) Barevná výmalba tříd a vstupních prostor, korkové nástěnky, sítě- malování je nutné 

1x za 2 roky, je tedy v plánu v roce 2010, prostory působí unyle, je nutné vybavit 

pracemi dětí,  červenec 2010 

5) Podat ţádost výzvy na environmentální projekt, s úmyslem získat moderní pomůcky 

pro výuku: interaktivní tabuli, dataprojektor, notebook a environmentální pomůcky- 

říjen 2010 

 

*Vypsané poţadavky prozatím pro roky 2010 a 2011, přičemţ pro rok 2011 se jedná spíše 

o investice – rekonstrukce umýváren, tříd a zahrady.  

Obsahují: Moţnosti realizace, předpokládaný plán posloupnosti, navrhované firmy 

v regionu (vţdy 2-3 moţnosti!!!), investice  jiţ předběţně  doloţené cenovými nabídkami 

firem + odůvodnění potřeb pro MŠ. 

Ad d) denní řád a provoz školy přizpůsobit průběhu vzdělávání, umoţnit vstupy rodičům a 

podílení se na provozu školy, přitom zabezpečit bezpečnost dětí, organizovat exkurze ve 

spojitosti rodiče x vzdělávání, zabezpečit organizaci vzdělávání podmínky pro experimenty, 

individuální i skupinové vzdělávání, organizovat provoz tak, aby vyhovoval potřebám dítěte. 



Ad e) spolupráce s rodiči, městem, partnery – základní školy, volnočasové centrum atd..- 

konkrétní plány, otevřená nabídka- výzva ke spolupráci s ţivnostníky ve městě, 

informovanost směrem ven, propagace školy, web, facebook, časopis ve městě 

Můj komentář:  

Sestavena konkrétně účelně, odvážně, propracovaně!  

================================================================== 

 

b) Zpráva ČŠI  z data 6/2014, celkem  3 dny 

Hodnocení podmínek: 

- ředitelka plní legislativní poţadavky (přijímání dětí, zaměstnanci, má správně 

dokumentaci, provoz efektivně pracuje) 

- řeď. vede efektivně školu- práce pedagogů- plány, sledování, vyhodnocování, pg. 

porady, hospitace, úspěch v e-twinningu 

- 100% kvalifikovanost personálu, specializovaní pracovníci- jazyk a koordinátor 

EVVO, dobře voleny úvazky, mimořádné vedení začínajícím pracovníkům, plnění 

plánu DVPP, hodnocení roku 13/14 efektivní, smysluplné plánování na rok 14/15. 

- Dobré materiální podmínky, třídy, pomůcky- rozvoj dle plánu 

- Projekt logopedie, sponzorský dar 20 000,- Kč 

Průběh vzdělávání: 

Vhodně sepsán ŠVP PV, obsahem splňuje poţadavky RVP PV, metody práce s dětmi 

vhodné, spontánní a řízené činnosti se střídaly, byly umoţněny chvilky pro HV, logopedii, 

bádání a experimenty, rozvoj předškoláků – metoda dobrého startu. 

Pitný reţim a strava v pořádku. 

Hodnocení výsledků vzdělávání: 

Průběţné zaznamenání pokroků, hodnocení skupinových pokroků, filosofie školy 

naplněna, děti byly vědomostně, pohybově vyspělé, samostatnost výborná. Všestranný 

rozvoj dětí na dané úrovni, bez závad. 



Závěr:  

a)příkladné řízení školy 

účinná podpora zaměstnanců i dětí 

příjemné klima, zapojení do projektů 

b)ČŠI doporučuje:  

vyuţívat diagnostiku dítěte k sebehodnocení dítěte 

c) celkově došlo ke zlepšení od minulé inspekční činnosti 

Můj komentář: 

Shrnuje současný stav, velmi dobré hodnocení, ředitelka se drží koncepce a ročního 

plánování.  

================================================================= 

c) Organizační struktura školy a náplně práce 

 

 

Ředitelce se přímo odpovídá zástupkyně školy, vedoucí kuchařka a domovnice. Ředitelka 

odpovídá za plynulý, efektivní a hospodárných chod celé organizace - MŠ, ve smyslu vize a 

mise školy. 

Zástupkyně řídí v nepřítomnosti ředitelky celou organizaci. Odpovídá však hlavně za 

pedagogy a asistenta pedagoga (delegovaná řízením: docházky či zástupy, FKSP, 

dokumentace na třídách)  

Ředitelka školy - A 

                  Učitelky  

Asistentka pedagoga  

 

ASISTENTKA 
                Kuchařka  Domovnice  

 

Uklízečka - N 

Zástupkyně ředitele  

 

 

 

ASISTENTKA 

Vedoucí ŠJ  

 

     Vedoucí kuchařka  

 

                 Uklízečky  

Uklízečka - N 



Domovnice řídí uklízečky, odpovídá za plynulost provozu. 

Vedoucí ŠJ řídí vedoucí kuchařku, zásobování, spotřební koš, body HACCAP. Je i pokladní 

školy. 

Vedoucí kuchařka odpovídá za jídelníčky, hygienu, řídí kuchařku.  

Kaţdý vedoucí pracovník kontroluje zaměstnance, kteří v hierarchii podléhají jeho pozici. 

Kontrolní činnost je dána tabulkou Kontrolní a hospitační činnosti na škole. 

d) náplně práce 

Rozepsány jsou povinnosti zaměstnance na dané pozici + svěřený i úsek za který na škole 

odpovídá ( čistící prostředky, docházky zaměstnanců atd…). 

Můj komentář: 

Práci ředitelka deleguje podle hierarchie a každý vedoucí pracovník má svoji oblast k řízení, 

kterou i kontroluje. Náplně práce odpovídají stupni řízení. Mají přiznaný příplatek za vedení 

v dané výši (viz tabulky podle ZP). 

=================================================================== 

e) Hodnotící zpráva školy za rok 2013/14: 

Obsahuje:  

Personální obsazení v daném roce - 8 učitelek, 2 asistentky, 3 osoby v kuchyni, 3 provozní, 

školník, zaměstnanec města 

 popis pedagogické práce na škole- plánování dle Gardnera, diagnostika a portfolia dětem, 

hodnocení dle RVP PV , hodnocení výsledků předškoláků- dle oček. výstupů-OV  

výsledky vzdělávání v daném roce- hodnocení výsledků předškoláků- dle oček. Výstupů -

OV, počet dětí s odkladem je 7 = 13% z eclekového počtu předškoláků- je to hodně, důvody: 

2 sociálně nevyzrálí, 5 dětí mělo logopedické vady 

hodnocení podmínek vzdělávání v roce ze ŠVP- autoevaluace- zlepšení o 0,5%, kolektiv se 

sţil, styl práce sjednocený, plnění cílů ŠVP- zhodnocení, hlavně neúspěchů, náprava 

 výčet pořízených věcí a oprav 

úspěchy školy- výtvarné soutěţe- výhra A. B. soutěţ ekocentra- ve V. P. a R. S. soutěţ  při 

DDM v B. 

 zapojení do projektů- e-twinning- a mezinárodní spolupráce přes RBK 

jiné: rekonstrukce části budovy v hodnotě 3,5 milionu Kč- stručné shrnutí, kdo ji realizoval, 

kdo financoval… 

Můj komentář:  



Přehledně zpracované, podrobné výsledky s tabulkami, grafy, slovní popis vyhodnocených 

výsledků, zdůrazněné úspěchy, odůvodnění neúspěchů a návrh jejich odstranění, doplněno 

fotkami. 

f) Zápisy z pedagogických rad: 

Zápisy mají periodiku 1x za 6 týdnů (termíny se téměř shodují s plánem porad). Mají svoji 

strukturu:  

1. důležité  

 2. plnění úkolů z minula ( referát zaúkolované osoby) + 

a) organizační záležitosti – akce školy na další období a jejich zabezpečení (kdo co 

zařídí), plánované absence, náměty 

b) pedagogické činnost školy- dle plánů- např. hospitace, hodnocení akcí, zápisy z 

vypracování metodiky, atd…náměty 

c) DVPP, referáty ze školení ostatním, dále např. stíţnosti, podněty pro provozní 

zaměstnance- vzhledem k činnostech školy, ročnímu období, atd., náměty, 

připomínky + diskuse+ úkoly –plnění s datem do kdy- a referát o plnění  na příště ! 

Můj komentář: 

Na zápisech jsou: data, popis projednaných věcí a vždy podpisy zúčastněných – i hostů, 

termín plnění, vyhodnocení atd. Pokud je o něčem rozhodnuto, je to součástí zápisu i 

s podpisy na souhlas. Totéž v případě seznámení s nějakým důležitým oznámením.  

Plány jsou dodržovány, ředitelka vyžaduje plnění úkolů, kolektiv diskutuje o plnění, o 

podnětech jednotlivců, zvažují možnosti změn, plánují s myšlenkovými mapami, dochází 

k vyslechnutí všech názorů, volí se nejlepší varianta z pohledu školy a rozpočtu.  

Ve škole si předávají informace efektivně!  

 

5. Výzkum  I. 13. 10.2014 a 14.10.2014 

1. Pondělí 13.10.2014 , čas od 7.45 do 16.20 

Podmínky: 7.45: Příchod do MŠ v ranních hodinách 7.55, přivítání ředitelkou, odkládám si 

v ředitelně, uvedení mne (výzkumník) do provozu- obhlídka budovy s ředitelkou. Nemohu se 

zorientovat, uvádí mě, pracoviště je velké, jdeme na celistvou prohlídku. Je vstřícná, zatím 

sleduji, neptám se. Ředitelka vede výklad. 

 Prvotní poznatky: zaměstnanci mě mile vítají, prohodí mezi sebou několik vět, většinou 

osobního charakteru (po víkendu), učitelka ve spodní třídě si domlouvá schůzku u ředitelky 



po ranní směně. Vesměs se mile vítají vzájemně, je ale cítit napětí- naznají mě. Ubezpečuji, ţe 

nerada překáţím. Kuchařka mi navrhuje moţnost stravy. Přijímám.  

Všichni mají trika s logem školy, učitelky barevná, kuchařky bílá. Provozní zaměstnanci 

(uklízečky) mají zástěry. Všude v prostorách školy je čisto, vyvětráno. Navrhuji, ţe zahájím 

pozorování, usedám ve spodní třídě- u motýlků. 

Pozorování:   

8.25: Jsem ve třídě mladších dětí, sedám si ke stolu učitelek, je na kraji, nechci překáţet. 

Sleduji výzdobu z prací dětí, pěkné estetické prostředí. Třída je modrá- futra dveří, některé 

stěny, koberec. Vidím, jak děti průběţně přichází do třídy, učitelka je vítá, komunikuje 

s rodiči. Někteří rodiče pobudou ve třídě. Někteří vstupují do třídy suverénně, zouvají se, 

prošla okolo nich uklízečka, prosí rodiče o návleky. Prochází okolo mě, postěţuje si mě, ţe 

návleky ignorují. Během půl hodiny stírá namokro šatnu, a jde zamknout budovu. Učitelka 

dělá docházku, přichází vedoucí ŠJ- kontroluje přítomné děti, zapisuje omluvené. Děti si 

hrají, sami si berou hračky, nebojí se poptat učitelky, pokud potřebují. Přichází plačící 

holčička, učitelka ji přebírá od rodiče, rodič se radí, zda odejít, či zůstat. Dohodnou se na 

zamávání a rodič odchází. Děvčátko pláče ještě si 20 minut, chodí s učitelkou za ruku. 

Učitelka nabídla malování, dozoruje děti, hlídá vodu na stolečcích a učí děti uţívat barvy.  

Uklízečka si umývá ruce, utírá stolečky a chystá dětem svačinu. Upozorňuje učitelku na 

přichystanou svačinku. Učitelka dává znamení cinkáním na zvoneček, některé děti se zvedají 

od hry a míří do umývárny. Učitelka usměrňuje běţící děti. V umývárně potom dává dozor. 

Vychází a sleduje hrající si děti, holčička, která plakala, ji stále vyhledává, učitelka jí trpělivě 

nabízí hru. Děti umyté míří ke stolečku, sami si nabírají svačinku, uklízečka jim asistuje a 

nalévá čaj. Podává na výběr i mléko, je horké, upozorňuje na to. Vysvětluje učitelce, ţe 

dodavatel přijel pozdě a mléko tak tak  stihli převařit. Najedené děti si jdou opět hrát, učitelka 

vyzývá další děti ke svačině. S dětmi najedenými se začíná věnovat úkolům dne- pracují ve 

skupinách po 2-3 dětech. Bezprostředně za mnou přichází děti a dělí se semnou o záţitky. 

Pěkně komunikují- bez ostychu. Děti se nasvačily, dva chlapci dojídají v pomalejším tempu, 

uklízečka opět stírá stolečky.  Uklízečka je učitelce po ruce, ale nepřekáţí. Vtom ji učitelka 

vyuţívá, R. se počůral. Učitelka zapojí uklízečku do starosti o chlapce, sama s dětmi uklízí 

malování. Učitelka zvoní na zvoneček, děti začínají uklízet. Povzbuzuje je, úklid trvá déle, 

uklízečka chce s úklidem pomoci, učitelka ji se smíchem usměrňuje, smějí se i děti, a učitelka 

trvá na úklidu dětí. Příjemný prvek. Sleduji vybavení třídy, mají pěkné dřevěné hračky, 

moderní didaktické pomůcky, hračky pro malinké děti (velká puzzlem kostky, magnety) i pro 



starší- lego, motorické mechanické stavebnice, stolní hry. Uznávám moderní a plnou výbavu. 

Spousta hraček má charakter vzdělávací- vývojové puzzle, skládanky příběhů, kostky na 

rozvoj paměti, jemná motorika atd…Poslední hračky uklízí učitelka za zpěvu písničky, děti si 

při ní sedají do kruhu, starší děti se přidávají. Uklízečka si přináší vysavač, ale staví jej do 

rohu, děti ho nezaznamenávají, učitelka si s dětmi zahraje pohybovou hru, pochválí ranní hru 

a práci ve skupinách, děti se odchází vyčůrat a plynule přechází do šatny. Přichází druhá 

učitelka, zdraví děti i kolegyni, zdraví i mne.  

9.45: Plynule se zapojí do oblékání dětí na vycházku. Uklízečka pomáhá. Učitelky děti 

vyzývají k samostatnosti, motivují děti básničkou, připomínají dětem postup- tepláky, boty, 

mikina. Ale i tak obě pomáhají se zapínáním, ustrojením.  Je teplé počasí, děti jsou poměrně 

rychle oblečené. Třídu učitelky přepočítají, seřadí a vyráţí na školní zahradu. Uklízečka 

poskládá neuspořádané věci v šatně a odchází do třídy vysávat. Poté chystá lehátka.  

Přecházím do druhé spodní třídy sluníček. Třída je vyvedená do žluta. Koberec, futra dveří, 

některé dekorace. Obrázků dětí mají jen několik. Většinou jsou zde velké obrázky od učitelek. 

I zde uklízečka dovysávala, nechává vysavač zapnutý, uklízí hubici, něco ve třídě voní. 

Sleduji co -  mají vodní vysavač, na mé otázky mi jej předvádí. Zaujal mě systém- jedná se o 

čističku vzduchu, voní zde pouţitá lihová esence ve vodě, vysává bez filtrů a ještě čistí 

vzduch. Opisuji si značku. Uklízečka vypíná vysavač, jeho čištění je bleskové, vyleje 

špinavou vodu do výlevky a nádobu vypláchne. Hotovo. Je moderní, efektní, a má zdravotní 

výhody. Uklízečka chystá lehátka. Pro malé děti mají plastová lehátka, s matrací vysokou 5 

cm, lehká, omyvatelná. Prohlíţím si vybavení třídy- opět spousta moderních hraček a 

didaktických materiálů. Některé stejné jako u motýlků, jiné odlišné. Jakmile uklízečka 

nachystá odpočinek zde, odcházím s ní do horní třídy, čeká ji totéţ- vysávání a chystání 

lehátek. Vysavač dává do výtahu. 

10.00: Jsem ve třídě berušek. Je celá do červena a hned poznávám, ţe je pro starší děti.  Na 

stěnách je výzdoba z prací dětí Uklízečka si mne nevšímá, je znát, ţe přesně ví, co má dělat- 

uţ vysává. Prohlíţím si třídu. Horní třída má stejný půdorys jako spodní, ale uspořádání je 

jiné. Nabízí dětem počítač, interaktivní tabuli a dataprojektor. Také objevuji koutek pro 

pozorování, pokusy, s přírodninami. Jsou zde lupy, mikroskop, velká cvičící věţ, kostýmy na 

dramatiku, líbí se mi zde.   Uklízečka dovysávala, uklízí vysavač. Chystá lehátka- matrace 15 

cm vysoké, klade je na zem. Sleduji i jiné vybavení výdejny stravy, převládají příbory, 

ubrousky, velké talíře.  Odcházím, ale musím si nechat vysvětlit cestu do ředitelny.  



Odcházím do ředitelny. Po cestě si prohlíţím znovu a podrobně chodby- dětské práce, 

nástěnka s informacemi pro rodiče: kdo učí ve třídě, reţim dne, přivádění a vyzvedávání dětí, 

platby na účet školy, moţnosti konzultací a moţnosti zapůjčení knih ze školní knihovny. Koš 

s dokumentací školy – ten objevuji u schodiště- na zapůjčení nabízí: ŠVP PV, Školní řád, 

Roční plán, směrnici o úplatě. Všude jsou odkazy na web MŠ, facebook a fotogalerii.  

Míjím velkou nástěnku, která popisuje projekty na škole. Ředitelka mi je popsala jiţ v září.  Je 

zde zmínka o proběhlých projektech- (e-twinning a přeshraniční spolupráce Regionu BK) 

nechybí loga projektů, popsány jsou cíle, výstupy a nechybí fotografie z aktivit. Dozvídám se, 

ţe projekt e-twinningu“ vyhrál Národní cenu (oceněno 30 000,- Kč pro MŠ) a také Evropskou 

cenu.  

10.20: V hale školy objevuji dveře do sborovny- tam probíhala porada minule. 

Přicházím do ředitelny. Právě odchází jedna z učitelek (ráno ţádala o audienci), srdečně se 

obě loučí a učitelka děkuje. Ředitelka mi vysvětluje, ţe se jedná o začínající učitelku, která se 

přišla poradit.  

Ředitelka se ptá na dojmy, chválím jí prostředí i příjemnou atmosféru dole u motýlků. 

Vyptávám se na vysavač- dostávám kontakt a ofocuje mi prospekt. 

 Ředitelka se dále ptá na moje další poţadavky. Informuji ji o analýze dokumentů z webu 

školy. Vyţádám si některé vnitřní dokumenty - koncepci školy, organizační strukturu a náplně 

práce, nabízí mi zprávu ČŠI. Sama mi přidává dokumentaci projektů.  

Domlouvám si s ní pozorování její práce - při řízení školy na zítřejší dopoledne. Na analýzu 

dokumentů si domlouvám práci ve sborovně. 

11.30: Obědvám.  

Ředitelka jde k dětem, já jdu do sborovny.  Beru si osobní věci, chci po 15.00 hodině odejít. 

Po 12.00 hodině obcházím znovu školu. Zamlouvám si rozhovory na zítra- k provozním 

zaměstnankyním. Tváří se rozpačitě, ale neodmítají. Uklidňuji je. Moc mi nedůvěřují, ale 

slibují.  

13.30: Analyzuji dodané dokumenty ve sborovně - viz zápis 2a. přichází kuchařka, Nabízí mi 

kávu a buchtu- byla k odpolední svačině. S díky přijímám. 

V 15.00 odcházím.  

Můj komentář:  



Necítím se uvolněně, i když se všichni usmívají a vychází mi vstříc. Je vidět, že cizí element, 

který dopodrobna zkoumá chod školy je na školce rušivý. Myslím, že některá děvčata u nás by 

to také nerada viděla.  

Třídím informace. Píši zápis. 

 

 

===================================================================  

Výzkum  14. 10.2014 

1. Úterý 14.10.2014, čas od 8.00 do 14.30 

 

 Podmínky: 8.00 přivítání ředitelkou, zůstávám v ředitelně, domlouváme se, ţe se stáhnu do 

rohu a nebudu rušit. 

 Pozorování: Ředitelka se věnuje běţné práci. Bere telefony- omlouvá děti, kontroluje  

e-maily, zapisuje faktury, zakládá dokumenty. Po celou dobu má otevřené dveře do ředitelny, 

sleduje, kdo prochází, zvoní. Přicházející zdraví, je to kuchařka, přichází z rehabilitace, zdraví 

i mě, oznamuje ředitelce, kdy půjde na další léčbu, absenci zapisuje do tabulky plánované 

absence, odevzdává ředitelce propustku. 

 Do kanceláře přichází domovnice, klepe na otevřené dveře se seznamem potřeb k nákupu na 

třetí čtvrtletí - pochopila jsem, ţe postupují podle dříve vytvořeného plánu. Diskutují, jiţ letos 

nebudou realizovat (povlečení do horních tříd- počká do ledna na nový rozpočet) a co je nutné 

pořídit ihned (čistící prostředky, ručníky pro všechny děti). Domovnice navrhuje zakoupení 

nových čistících prostředků- koncentrátů s desinfekčními účinky. Uvádí dobré zkušenosti na 

MŠ vedle v obci. Uvádí letáky ke zboţí, kontakt a dokládá to i na jednoduchém výpočtu 

nákladů. Ředitelka zvaţuje, telefonuje do dané MŠ a ujišťuje se o pravdivosti tvrzení. 

Nakonec povolí nákup. S tím, ţe na konci roku chce vidět vyúčtování a potvrzení od všech tří 

–jí i uklízeček, zda se čistící prostředky osvědčily. Kuchyně si ponechá stávající - prozatím. 

Domovnice odchází, ředitelka čte letáky, srovnává na internetu desinfekční sloţky se Savem. 

Nachází shodu. Uzavírá myšlenku s tím, ţe za pokus to stojí. Její poslední věty slyší 

přicházející vedoucí ŠJ- prohodí několik vět o zkoušce prostředků v úklidu, vedoucí ŠJ si 

kopíruje letáčky. Potom přechází ke svému problému-  společně si odsouhlasí počty dětí 

platících úplatu, počty osvobozených dětí, počty předškoláků. Ředitelka si kopíruje seznamy. 



Ptá se na stav hotovosti v pokladně a ihned provádí kontrolu pokladní knihy. Domlouvají se, 

ţe ředitelka vybere z účtu do pokladny určitou sumu. Vše je v pořádku, ředitelka provádí 

zápis do pokladní knihy. 

 

Káva v 10.40.  

 

Provozní zaměstnanci přichází, domlouváme si schůzku po půlhodinách- začátek ve 12.15 

hodin.  

Ředitelka mi nabízí svoji pomoc- má dnešní práci hotovou. Poslední hodinku mi vysvětluje 

systém plánování ve škole - od strategického, k plánu výdajů a prací na škole, odpovědnosti 

za ně- vytvořila jsem si jednoduchou tabulku: 

 

Kdo plánuje Co plánuje 

Ředitelka strategické plánování, koncepce školy- 

dlouho dopředu 

 zástupkyně a pg. rada- návrh podávají 

ředitelce ke schválení 

ŠVP: plán vzdělávání, rozvoje školy, DVPP, 

nákup didaktických pomůcek vzhledem 

k plánu akcí, projektům 

- Plánují na rok dopředu s tím, že 

rozepíší požadavky na čtvrtletní 

seznamy 

Domovník Plán nákupu čistících prostředků, ostatních 

úklidových potřeb- kbelíky, hadry, mopy.. 

čtvrtletně 

Plán nákupů lůţkovin, prostírání, ručníků- 

pololetně 

Opravy* - průběžně 

Vedoucí ŠJ Stroje v kuchyni, vybavení kuchyně, 

objednávky potravin, spotřební koš - 

pololetně 

 opravy* - průběžně 

Vedoucí kuchařka Vybavení výdeje jídla, čistící prostředky- 

pololetně 
Opravy* ve výdejnách- průběžně 

*-pokud lze opravy a údrţbu plánovat, tak vyţaduje ředitelka plány pololetně 

 

Zdůrazňuje společnou práci kolektivu, práci s myšlenkovými mapami. Rozhovor s ředitelkou 

končíme v 11.15 hodin. 



 S vedoucí ŠJ se domlouvám na rozhovoru - odcházíme do sborovny. Začínáme v 11.20 

hodin. Zde máme naprosté soukromí. Končíme v 11.45. Viz rozhovor. 

Oběd: 11.55 

V 12.10 se scházím s domovnicí Rozhovor probíhá ve sborovně.  Konec ve 13.00 Viz 

rozhovor. 

Odpolední rozhovor : 

14.10: vedoucí kuchařka, rozhovor ve sborovně. 

končíme v 14.50. Sepisuji zápis.  Ihned se loučím se zástupkyní a odcházím.  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Můj komentář:  

Jsem vyčerpaná, provozní zaměstnankyně se ostýchaly odpovídat, získávala jsem si je dárkem 

z naší MŠ (keramické logo školy). Odpovědi jsem loudila. Nabyla jsem dojmu, že se mnou 

přišly na rozhovor pouze zaměstnanci s vyšším postavením, možná z povinnosti, možná 

z loajality k ředitelce. Neptala jsem se.  Nicméně si myslím, že jsem od nich získala pravdivé 

informace a odpovědi na VO. 

 

6. Výzkum  II. 12. až 14.11.2014 

Pondělí 12.10.2014 od 8.00-15.00 

8.00: příchod do ředitelny, předloţení plánu výzkumu, ve sborovně odloţení osobních 

věcí, odchod k pozorování do třídy předškolních dětí. Jsem upozorněná, že tento týden 

pracují podle tematického bloku „Objevuji krásy ročních období“- podtéma „Počasí je 

na draka“, tudíž uvidím práci na dračí téma.  

Pozorování: 

8.15: Příchod do třídy, přivítání učitelkou a uklízečkou N., usedám k jídelnímu stolu 

na kraji třídy. Je zde čisto, vyvětráno, ale čpí tady záchody. Uklízečka větrá a zavírá dveře 

k WC. Sama mi vysvětluje, ţe odpady na této straně budovy jsou před rekonstrukcí a při 

zvýšeném tlaku takto čpí. Trápí je to dlouho, i rodiče na to upozorňují a uţ se těší, aţ jim to 

opraví. Uklízečka odchází.  



Třída je laděna do červena- berušky, červený je i koberec, některé zdi mají nádech do 

starorůţova, učitelky B a C. Linoleum je nové, nábytek také. Všude visí práce dětí, prostředí 

je velmi pěkné. 

Chodí mě vítat děti, dostávám z jejich herní kuchyňky „kafíčko a dortík“. Děti 

komunikují, po cca 15 minutách je volá učitelka ke hře. Navrhuji jí, ţe děti budu elegantně 

odmítat, protoţe chci odejít i do jiných prostor školy. Nakonec jdu dětem sama poděkovat za 

občerstvení a vysvětluji, ţe půjdu i jinam do tříd.  

Vidím, jak učitelka vítá rodiče a děti, v této třídě si děti s učitelkou ráno podávají ruku. 

Bez problémů s učitelkou prohodí několik vět a jdou si hrát. Několik chlapců je u interaktivní 

tabule, děvčata v kuchyňce, skupina dětí u stolků hraje v klidu stolní hru, učitelka se přesouvá 

ke stolečkům, kde individuálně pracuje s dětmi – pracovní listy jsou zaměřené na zrakovou 

koordinaci- děti spojují puntíky tuţkou (obrázek draka), dokreslují. Sleduji vybavení třídy, 

nábytek je otevřený a přístupná dětem sladěný v odstínu buk, stolečky a ţidličky odpovídají 

věku dětí- jsou ve třídě ve dvou různých velikostech. Je zde dostatek stolů i ţidlí, hračky jsou 

moderní, nezávadné, přiměřené věku. 

Uklízečka přichází a utírá stolky, upozorňuje děti se stolní hrou na to, ţe bude 

svačinka. Děti nereagují, sleduje je učitelka, vyzývá je k přesunu. Děti se vzájemně 

domlouvají na ukončení hry. Uklízí ji. Učitelka zvoní na zvoneček- bude svačinka. 

9.00 hodin: Odcházím do vedlejší předškolní třídy. Na chodbě potkávám uklízečku a 

domovnici. Právě si rozdělují čistící prostředky. Domovnice je na poţádání vydává, uklízečky 

si odnáší svoje příděly, domovnice mi ukazuje sklad, popisuje proces nákupu a čerpání 

čistících prostředků. Ukazuje mi knihu evidence a kontrol - potom jde a zapisuje odebrané 

zboţí do karet. Sleduji, jak karty zakládá a sklad uzamyká.  

9.30 hodin: Přicházím do další třídy. Je tady velmi rušno, jako v úle. Děvčata na 

koberci tančí na píseň „Dupy, dupy, dup“ – o drakovi. Velká skupina děti u stolečků 

dokončují draky – kaţdý svého, mají na stolečcích spoustu materiálů. Hotové draky učitelka 

vyvěšuje v šatně. Sleduji vzájemnou pomoc dětí při dělení se o materiál. Děti, které mají 

draky hotové, si po sobě uklízí a někteří odchází tančit. Učitelka zvoní na zvoneček, pokyn 

pro úklid. Děti reagují na pokyn, uklidňují se, uklízí třídu. Učitelka na mě upozorňuje, děti mě 

vítají. Učitelka dává dětem zpětnou vazbu o jejich práci, a vyzývá děti, aby se samy 

hodnotily. Ptají se mě na názor- chválím draky i jejich usilovnou práci. Loučím se. Učitelka 

vybízí děti k přesunu na WC a do šaten. Sleduji třídu- je vybarvena do zelena- žabičky. 

Učitelky zde jsou ty, které mi nedaly souhlas s výzkumem. Moje přítomnost nikoho 



neovlivnila.  Je opět vyzdobena pracemi dětí – nejvíce s podzimní tematikou. Procházím přes 

šatnu do další třídy. Potkávám uklízečku, jde s vysavačem do třídy.  

9.45: Přicházím do třídy malých dětí. Právě přišla na odpolední směnu další učitelka, 

děti ji vítají. Vítají i mne. Třída je vedena ve žluté barvě- sluníček. Učitelky D a E.  Právě 

děti přináší učitelce výrobky- draky z různých stavebnic. Učitelka vesele komentuje, děti se 

smějí, směji se i já, velmi vtipný komentář navozuje příjemnou atmosféru. Učitelka v šatně 

instaluje výstavu. Druhá učitelka se snaţí děti navést do umývárny a odtud do šatny. Z haly 

přichází do třídy uklízečka s vysavačem. 

10.00 hodin – procházím školu. Opět se zastavuji ve sborovně – sleduji podle mě 

kompletní účelné vybavení - učitelky zde mají kompletní zázemí - pohodlný nábytek, velký 

pracovní stůl pro 10 osob, kopírku, skener, počítač s připojením na internet. Kuchyňský 

koutek- lednice, kávovar, konvice, nádobí. Pro práci zde mají učitelky knihovnu odborné 

literatury. Nabízí časopisy: Informatorium školy mateřské, Učitelské noviny, Poradce 

ředitelky MŠ, Dětské časopisy Pastelka a Dráček, a knihy: tituly nabízí vzdělávání od 

základních metodik předškolního vzdělávání, po knihy pro zapůjčování rodičům (seznamy 

těchto knih jsou vyvěšeny rodičům v šatnách i na webových stránkách). Vedle knihovny je 

nástěnka - zde vidím viset důleţité dokumenty školy: Plán DVPP- obsahuje i knihu pro 

samostudium, nabídkové katalogy školících středisek- NIDV, SSŠ. Objevuji polici s názvem 

„Učíme se navzájem“. Nacházím zde zprávy ze školení, které učitelky absolvovaly- předávají 

tak nové znalosti dál- přidávají odkazy na weby, knihy, videa. Na kaţdé prezentaci je datum, 

kdy kolegyně informovaly.  Dále je zde police s další dokumentací školy - počítám: ŠVP PV, 

Školní řád, Organizační a provozní řád, Směrnice o úplatě, Kolektivní smlouva, Směrnice 

k poskytování informací, dále plány: Plán akcí školy, Plán spolupráce s partnery, Plán 

hospitační a kontrolní činnosti, Roční plán vycházející ze ŠVP PV. V další poličce jsou 

kontrolní a hodnotící formuláře- hodnotící dotazník pro rodiče, autoevaluační dotazníky pro 

učitelky i provozní zaměstnance, hodnotící formuláře pro školní akci, zápisové listy pro 

hodnocení plnění ŠVP PV, některé znám. 

 U počítače visí nástěnka s dalšími  informacemi: telefony na celý kolektiv, telefony 

na partnery školy ( účtárna, základní školy, lékařky atd. ), účet školy pro zasílání záloh na 

stravu, účet FKSP pro platby z rekreací, rozpis zasílání článků do tisku (kaţdá třída má daný 

termín) a na web školy, návod na vkládání fotografií do galerie školy. Také několik Power 

pointů vytvořených ředitelkou- návody na aplikace v počítači) 

 

. 



Můj komentář:  

Činnosti v provozu mají svůj postup, časově jsou dané (organizace dne), každý ví, co má 

dělat. Provoz jde plynule. Atmosféra je příjemná jak ve třídách, tak v mezi provozními 

zaměstnanci. Děti jsou bezprostřední, dospělí uvolnění- v rámci možností. Zaznamenala jsem 

pěkné vztahy mezi dětmi- pomoc, rozdělení materiálů, domluva.  Prostředí školy je pěkné, 

všude jsou práce dětí, podmínky pro vzdělávání dětí jsou podnětné- pomůcky pro všechny 

věkové skupiny- pomůcky didaktické- pro všestranný rozvoj, a estetické, čisté. Prostředí a 

podmínky pro práci personálu jsou nadstandartní, jak ve třídách, šatnách, toaletách. Velmi 

dobře je vybavena sborovna -  pro nepřímou práci s dětmi. Učitelky mají k dispozici spoustu 

potřebných materiálů, přístrojů, literatury, dokumenty. Škola hodně plánuje, hodnotí. 

 

12.00 hodin – oběd 

 

12.40 – procházím třídami a domlouvám se s učitelkami na rozhovorech. Všem vysvětluji, ţe 

mi jde o rychlé zjištění názorů a vysvětluji systém rozhovorů (anonymita, individuálnost). Ve 

spěchu přijímají, mají na starosti ukládání dětí, rodiče odvádí děti domů…. Domlouvám se 

učitelkami B, C na rozhovoru ve 13.00 hodin a ve 14.00 hodin.  

 

Rozhovory- 13.00 -14.50. 

 

Ukončení rozhovorů, loučím se a odcházím.  

 

=================================================================== 

 

Úterý 13.11.2014 od 8.00 do 14.00 hodin 

 

8,00 Příchod od školky. Vítá mě domovnice.  Omlouvá ředitelku, uvádí mě do sborovny. 

Přezouvám se, odcházím do hospodářské části budovy. Potkávám vedoucí ŠJ. Ţádám ji o 

moţnost pozorování její práce a práce kuchařek.  Po zaváhání svoluje. 

 

8.20: Začínáme prohlídkou hospodářské budovy- je zde ředitelna, šatna kuchařek, kancelář a 

šatna vedoucí ŠJ, šatny uklízeček. Za rohem je sklad zeleniny, suchý sklad potravin, místnost 



pro kuchařky, kuchyně. Za kuchyní je hala, ze které se rozchází k výtahům pro rozvoz stravy, 

ke sborovně a do spodních tříd. Odcházíme do kanceláře. 

 

Pozorování: 

8.40: Omlouvá se, ţe není zvyklá na společnost a ptá se, jestli se budu vyptávat. Domlouváme 

se, ţe jen pokud nebudu něčemu rozumět. Přináší mi ţidli. 

 Sedám si na kraj kanceláře. Sleduji, jak kontroluje poštu a třídí ji na svoji (obálky faktur pro 

ŠJ, letáky) a poštu pro ředitelku- tu odkládá na boční stolek. Vrací se, rozbaluje svoji poštu-  

obálky, zapisuje faktury, kompletuje je s dodacími listy, vypisuje k nim přílohy, odnáší je 

k ředitelně do schránky, která nese název „K vyřízení“. 

Vysvětluje mi, ţe odchází na kontrolu počtu přítomných dětí. Vydávám se s ní na obhlídku. 

Chodíme od třídy do třídy, vedoucí vţdy pozdraví, zjistí počet přítomných dětí, vyškrtá 

docházku, vyslechne omluvenky. Pokaţdé prohodí s učitelkami několik vět, není však čas na 

povídání. Učitelky se vrací k práci s dětmi, odcházíme. Vracíme se do kanceláře.  

Někdo zvoní, otevírá dveře, ředitelku hledá nějaká ţena, nechce nechat vzkaz, vedoucí se s ní 

domlouvá, ţe ona přijde později. Ţena odchází, vedoucí nezavírá. Přichází muţ, vítají se, jde 

o dealera potrav. zboţí, uvádí ho do kanceláře, představuje mě jako kolegyni z oboru, muţ 

nám nabízí nové instantní granuláty do mléka - bez cukru. Vyţádá si mléko, míchá vzorky, 

dostáváme obě ochutnat. S vedoucí probírá velikosti balení, sepisují objednávky. Muţ ještě 

dodává katalogy a upozorňuje na slevy, vedoucí kontroluje karty zásob a porovnává je návrhy 

jídelníčků a objednává další zboţí. Muţ se loučí, obě dostáváme vzorek granulátu na 

rozloučenou.  

9.30: Nabízí mi kávu, vaří mi ji v kuchyni. Navrhuji, ţe teď budu pokračovat v pozorování 

v kuchyni. Informuji kuchařky.  

Piji kávu a pozoruji: vedoucí ŠJ se ptá na spotřebu potravin, kuchařky jí diktují, co bylo 

spotřebováno. Vedoucí odchází, sleduji práci kuchařek. Jsou sehrané, kaţdá dělá svůj díl 

práce, domlouvají se na dochucení omáčky. Tempo se zvolňuje, jídlo se dovařuje, kuchařky 

se mě ptají na provoz kuchyně u nás na škole. Porovnáváme úvazky, vybavenost- slibuji 

přinést fotky od nás. Pomocná kuchařka si chystá zeleninu na salát- jsem mile překvapená- 

mrkvovo- zelný salát bude čerstvý. Začíná mixovat. Odcházím do tříd. 

 9.40: děti jsou uţ v šatně téměř převlečené, chystají se k odchodu. Zdravím se s oběma 

učitelkami. Domlouvám si rozhovor s učitelkou E časově od 13.00. Odchází s dětmi ven. 

 



10.05: Vracím se do sborovny, zastavuji se v kuchyni. Kuchařka umývá nádobí, vedoucí 

kuchařka dochucuje, konstatuje, ţe maso není pořád měkké. Obrací se na mě s prosbou o 

několik jídelníčků z naší MŠ, na oplátku dostávám cca 5 jídelníčků jejich pro naše kuchařky. 

Přichází ředitelka, vítá mě, právě se vrátila od zřizovatele. Ptá se mě na mé potřeby, nabízí se 

- vyuţívám toho, jdeme do ředitelny  a domlouvám si volnou diskusi o  projektech. 

Konverzaci přerušuje znovu příchozí ţena.  

 

11.30: Končíme diskusi s ředitelkou. 

 

12.00 Oběd 

 

13.00 naprosto přesně přichází učitelka E, začíná rozhovor.  

14.00 odcházím. 

 

Můj komentář: I za nepřítomnosti ředitelky jede provoz školy bez problémů. Všichni ví, co 

mají dělat a dělají to automaticky. Chovají se zodpovědně. Zaměstnanci jsou přiměřeně 

vstřícní.  Jeví se mi jako spolehlivý kolektiv. Zaznamenala jsem, že mají systém práce, který 

dodržují. Učitelky jsou vstřícnější než provozní zaměstnanci. 

 

 

 

Středa 14.11.2014 od 8.00 do 14.30 hodin 

 

7.55, vítá mě ředitelka, uvádí mě do sborovny. Informuje mě o svém odjezdu v 8.30, nebude 

přítomná do oběda. Ţádám o svolení pořídit si pár fotek. Dostávám ho. 

8.15 Odcházím do kuchyně a předávám slíbené jídelníčky. Také nabízím k nahlédnutí 

fotoalbum z naší školky- prostředí, akce. Zvu k návštěvě. Ředitelka je u toho, pozvání s díky 

přijímá. Loučí se. Odcházím do třídy. 

 

Pozorování: 

8.30: žlutá třída: třída menších dětí. Vítáme se s učitelkou, dnes opět vidím dračí úkoly a 

zaměření. Volně leţí omalovánky s draky. Učitelka dětem dává poskládat obrázek draka - ze 

6-ti dílků, děti jej potom lepí na papír. Učitelka se průběţně vítá s dětmi, které přichází. Jedna 



z maminek jde do třídy a pracuje s dítětem, potom se loučí a odchází - v momentě, kdy 

přichází uklízečka a utírá stolečky před svačinou. Učitelka oznamuje svačinu zvonečkem. 

Děti se průběţně odchází umývat, kontroluje je - jdu se podívat- děti pěkně reagují na 

učitelku, toaletu umí pouţívat všichni. Mytí rukou děti šidí, učitelka je vrací, zvládají ho sami 

a bez pomoci. 

 Na koberci se ke svačině nemá skupina chlapů- učitelka je poučuje, ţe jakmile se uvolní u 

stolečků místo, zavolá je a bude chtít, aby se přišli nasvačit.  Jdu se chlapců zeptat, co staví- 

mají „dračí hrad“- je plný dinosaurů a gumových draků, které si chlapci přinesli z domu.  

Po svačině vyuţívá učitelka dračí hrad chlapců - dělají s dětmi prohlídku a přináší svoje 

papírové draky- jsou po celé třídě na topení- ukazují mi dračí tanec- podle písně- někteří tančí 

se svými gumovými draky.  

9.20 - děti se seznamují s básničkou z příběhu, který učitelka četla – probíhá rytmizace, 

rýmování, opakování textu. Opakují ve skupinách. Kdo zvládá, dostává na triko samolepku 

draka. „Ozdobení“ se dochází do šatny oblékat, přichází druhá učitelka.  Vítá se s dětmi, i se 

mnou. Upozorňuji obě učitelky na fotoalbum, necháme ho ve sborovně i s upomínkovými 

předměty. Odcházím. Vtom přibíhá uklízečka, oznamuje poruchu na vodovodním řádu 

v blízkosti MŠ- a skutečnost, ţe před  obědem bude voda na mytí a splachování v barelech 

v umývárnách.  

8.40 Přicházím do kuchyně, zde školník a ved. kuchařka napouští vodu do barelů, voda na 

vaření je odloţená, voda v barelech jiţ není tak průzračná! Brzy přestává téct úplně. Počítají 

barely a roznáší je s domovnicí po škole. Nabízí mi kávu a smějeme se, ţe je ještě z čisté 

vody. Kaţdý dělá svoji práci, i kdyţ je cítit, ţe bez vody to bude komplikovanější. Někdo 

zvoní u hospodářské budovy, přichází zaměstnanec vodovodů a kanalizací, oznamuje, ţe do 

oběda, max. do 13.00 bude oprava hotová. Odchází. 

 Odcházím i já do modré třídy.  Uklízečka začíná vysávat, vodu ve vysavači mám mírně 

kalnou. Jdu se namátkové přesvědčit, jestli všichni dělají, co mají. Všechny nacházím na 

svých místech. Uklízečky vysávají, a chystají lehátka. Chválí si nové povlečení, které v srpnu 

koupila ředitelka. Dozvídám se, ţe ředitelka dbá hodně na estetiku prostředí, jakmile se jí 

nelíbí utěrky nebo ručníky nebo se trhá povlečení a prostěradla, ihned se snaţí vše nakoupit 

nové, pěkné. Jakmile shledá špatně provedený úklid vrací je zpět atd. Uklízečky se začínají 

rozpovídávat. Ptají se mě na názor. Ubezpečuji je, ţe mám stejné poţadavky- hovor utichá!! 

Snaţím se ho odlehčit vtipnou historkou- částečně se atmosféra lepší. Prioritně jde ředitelce o 

spodní třídy, kde jsou malé děti a kde je větší frekvence návštěv. Ptám se, jestli nejsou horní 

třídy opomíjené. Dozvídám se, ţe rozhodně ne, ţe nahoře se méně zničí, a ţe děti mají o to 



více zajímavých materiálů na rozvoj - pomůcky, pokusy, atd. a běţné vybavení jako jsou 

ručníky, prostírky a povlečení zde déle vydrţí. Atmosféra je uţ narušená, odcházím 

fotografovat po školce- oznamuji to i uklízečkám s dovětkem, ţe mi to ředitelka povolila. 

 

11.00 - procházím všechny třídy a šatny znovu. Sleduji zaujetí zaměstnanců pro práci i 

hotovou práci.  Opět jsou všichni na svých místech. Dělají činnosti, které vyplývají z náplně 

práce, kuchařka přichází se Savem, odpoledne bude desinfikovat.  

Prohlíţím si nástěnky učitelek ve třídě - kromě pracovní doby zde vidím roční plán práce, 

Plán evaluační a hospitační činnosti, a plán pro tento týden - tematický celek, dále informace 

o dětech - potravinové alergie, rozpis docházky u dítěte se střídavou péčí, kontakty na 

partnery školy. V euro-sloţce visí hodnotící formuláře pro plán práce s dětmi. Jsou stejné, 

jako pouţíváme my.  

 

12,00 Oběd. 

 

12,30 Vrací se ředitelka. Ihned ji domovnice informuje o poruše vody- uţ o ní věděla, viděla 

opraváře na ulici.  

Jde k dětem, zve mě s sebou. Má dárek. Posazuje mě do třídy, sleduji ukládání dětí. Ředitelka 

někam odběhla. Po nějaké době (cca 8 minut) přichází, nese zákusek a chlebíček pro mě a 

sebe. Uvolňuje kolegyni do červené třídy. Vysvětluje mi, ţe jeden z rituálů jsou oslavy 

narozenin. Pokud narozeniny datumově vychází, směřují je na porady, jindy alespoň popřejí 

kolegyni osobně. Kaţdá potom rozdává drobnost ke kávě. Je mi trapně, ale jdu popřát, byť 

bez dárku. Jsem ubezpečená, ţe se mnou počítali i s občerstvením.   

 Po návratu s ředitelkou probíráme reţim dne na škole, moţnosti pobytu venku v jejich městě.  

Ředitelka zdůrazňuje prioritu pohybu dětí. Škola se snaţí děti zapojit do sportovních aktivit: 

dopoledne- vybavení na třídách- velké míče, rovnováţné hady, trampolíny, ţíněnky, míče atd. 

Při pobytu venku mají terasu pro odráţedla na zahradě školy, velkou trampolínu po většinu 

roku, hřiště s krytým povrchem pro basketbal i kopanou, nebo florbal. Ředitelka uvaţuje o 

posilovacích strojích do tříd. Dále mohou vyuţívat dopravní hřiště ve městě, centrum volného 

času s jejich lanovým centrem atd. a tělocvičny a hřiště obou základních škol. 

Děti vstávají, sleduji individuální práci s pracovním listem. Přichází uklízečka, stírá stoly, 

chystá svačinu.  

Loučím se, předběţně děkuji a ohlašuji se na 9.12.  Odcházím. 

 



Odchod ve 14.40 

 

Můj komentář: poznala jsem provoz, atmosféru na škole, některé názory zaměstnanců. Zažila 

jsem řešení krizové situace. Zjistila jsem, že požadavky ředitelky jsou někdy nepříjemné- asi 

všude.  Byla jsem svědkem rituálu- oslava narozenin. Zjistila jsem způsob práce učitelky a 

priority ředitelky na estetičnost prostředí a na pohyb dětí a možnosti jejich naplnění.  

 

7. Výzkum  III. 9.12.2014 od 8.00 do 12.30 

8.00  Přicházím, jsem přivítaná ředitelkou. Ptá se na vývoj výzkumu. Objasňuji jí můj 

způsob zpracování dat v návaznosti na metodiku. Ukazuji přinesené hrubé náčrty přepsaných 

rozhovorů a kódování.  

8.30-  nabízí mi kávu a já předávám rozpracovaný materiál. Probíráme jednotlivé fáze 

výzkumu a já jí objasňuji, co jsem výzkumným šetřením obecně zjistila. 

Následuje krátký rozhovor:  

Jak se vám nyní daří, je něco nového? 

Vlastně nového není nic, všechno jede tak, jak jsme si to nastavily. Děti jsou zdravé, 

chystáme na příští týden vánoční besídky ve školce a pro obyvatele Penzionu a já jedu zítra 

pro nákup hraček. Pro nadílku. 

Z rozpočtu? 

Ne, ze sponzorského daru. Opravdu. Na vánoce mám dlouhodobou smlouvu s místní 

výrobnou plastů- přispívá uţ třetí rok na hračky,  

To je výborné.  A než se nadějeme, bude nový rok. Jak se vám podaří tento letošní ukončit? 

Určitě myslíte ve školce. No, po ekonomické stránce v patřičném mínusu. Je to dáno tím, ţe 

projekt mezinárodní spolupráce, na kterém pracujeme, je nutné předplatit předem. Ale projekt 

nám schválil zřizovatel, tudíţ je průběţně informován o čerpání a z důvodu mínusových 

poloţek letos budeme mít posunutý termín vrácení odpisů.  

Vracíte odpisy?  



Ano, kaţdoročně. Jsou součástí rozpočtu města a na konci roku je vracíme. Jinde je ani na 

školu nedostanou a tudíţ ani nevrací, vyjde to nastejno. Veškeré diskuse na městě o 

nesmyslnosti tohoto kroku nějak k ničemu nevedly. Prostě je to takto finančně nastavené a 

musíme počítat s tím, ţe je nesmíme utratit. Letos máme povolenu výjimku. 

A ostatní stránky řízení školy se vydařily jak?  

Musím říci, ţe dobře, podle plánů. V personálním zabezpečení nejsou změny, tudíţ ani po 

organizační stránce nebylo potřeba nic řešit - kromě Vašeho výzkumného šetření, 

samozřejmě.  Po ekonomické stránce je ta povolená ztráta, v podmínkách vzdělávání se nám 

podařilo zrealizovat naše plány a zrealizovat rekonstrukci školy, vzdělávání jde podle nabídek 

a také podle plánů, a jak vím, i spolupráce s partnery se daří pro nás výhodně. 

A co nové vedení na městě?  

Nezaznamenala jsem problém, jsou ve vedení necelý měsíc. Měli jsme koordinační schůzku 

kvůli investicím do budoucna. Vysvětlila jsem jim tedy moje záměry, koncepci, cíle. Naše 

poţadavky jsou uţ zakoncipovány do rozpočtu roku 2015. Shodli jsme se na termínech 

plnění. 

Nic vám nebylo odepřeno?  

Zatím ne. 

A vyskytlo se něco, co by vás omezilo, co nelze dál uskutečnit, nebo co musíte udělat 

v nejbližší době jinak?  

Ne, nevyskytlo.  

Takže si můžu myslet, že není nic, co by v návaznosti na omezené funkční období 

omezovalo Vaši práci?  

Ne- opravdu není.  Na nic takového jsem nyní uţ nenarazila. Je to tak, jak jsme se minule 

bavily. Ve stejné době, kdy jsem pod vlivem vysokoškolského studia začala měnit způsob své 

práce (systematičněji a odborněji) přišla novela  ŠZ o omezeném FO. Tehdy jsem si nastavila 

změny a dlouhodobé záměry, s kolektivem cíle práce. Pracuji pořád stejně promyšleně.  A nic 

víc mě momentálně neomezuje. Prozatím ani rozpočet.  

Děkuji.                                                                       Rozloučení a poděkování za spolupráci.  



Můj závěr:  

Ředitelka mě ujistila, že vzhledem k omezenému funkčnímu období nevznikly žádné limity ve 

strategickém řízení školy!  

 

8. Výpis z rozhovoru:        B- zástupkyně 

Dovolte mi, se na počátku ujistit- Souhlasíte s avízovaným rozhovorem  na téma 

šestileté funkční řízení školy a možné limity z něho vyplývající? Mohu tedy 

zapnout diktafon?  

Ano. 

Jak dlouho pracujete v této mateřské škole?  

25 let 

To už je doba, jak se škola vyvíjela? 

 Různě. Nastoupila jsem sem těsně po revoluci, to bylo všechno takové volné, potom 

nastoupila nová ředitelka, začalo se to měnit, školka předtím nebyla právní subjekt. 

Kaţdá ředitelka to změnila, jak to ona cítila, do dneška se vystřídaly vlastně 3. Doba 

se mění, s předešlou ředitelkou se školka stala právním subjektem, a tato ředitelka má 

tak nějak nejvíc poţadavků. 

Myslíte na učitelky?    

Ano. To jsme nikdy předtím neměly. 

A nesouvisí to s dobou nebo je ona taková?  

Asi obojí – tvrdí, ţe jsou na ni i na nás kladené větší nároky. Asi má pravdu, dělala ten 

management. Máme pořád nějaká školení, změny způsobů učení, nové vyhlášky, 

projekty a rodiče mají pořád nějaké poţadavky… 

Něco z toho si ale ředitelka nevymýšlí, že?                                 

Já vím, dělala jsem si kurz na zástupkyni školy a nestačila jsem se divit, co všechno 

ředitel musí. Ani se jí vlastně nedivím, nevím, jak by to všechno sama dělala. Je 

takovým podnikatelem bez ziskuhodila by se jí sekretářka.    

Jaká je vaše pracovní pozice? Co všechno máte na starosti?  

Zástupce ředitele,  FKSP, docházky učitelek, hospitace, angličtinu 

A co tedy ve školce děláte přesně?     



Jsem učitelka, zástupkyně, dělám ředitelce celý FKSP, rozepisuju pracovní doby 

zaměstnanců, hlídám docházky a zástupy, Teď mi přidělila nějaké hospitace a 

kontroly a vedu krouţek angličtiny. 

A tyto činnosti si můžete sama korigovat?                 

Kdyţ nevím jak na to, tak se jí ptám, ale ona mě i kontroluje. Vesměs si to můţu sama 

vést, ona chce, abych jí řekla, jak to budu dělat- aby o tom věděla, a pak kontroluje. 

 Jaký způsob kontroly má? 

 Podle té evaluační tabulky, co jsme s mladými učitelkami vymyslely, a čeká na 

výsledky. 

Máte možnost rozhodování ve škole?    

Vcelku ano, plánování, hodnocení, a výběr činností s dětmi, pořizování vybavení 

A úplně sama dělám to FKSP a docházky, jen jí odevzdávám ke kontrole, co jsem 

vytvořila. A pokud ji zastupuji, tak jsem na to úplně sama. Věří mi. 

Jak probíhá spolurozhodování?    

Na všechno se domlouváme na poradách, nabízíme moţnosti, pak zvaţujeme co s tím 

a nakonec hlasujeme. Mladé holky jsou z ní nadšené. Od začátku jí šly na ruku a  

začínaly se změnami první. Já jsem se přidala později. Ony pořád přichází s nápady- 

třeba na akce a tak.  A rády dělají moderní věci a s počítačem. 

A co starší pedagogové? Nesouhlasíte s těmi změnami?  

Pozor, to jo, souhlasíme, výsledky jsou dobré. Jen nejsme tak pruţné. My uţ na to    

nemáme síly.  

Přicházíte často s nějakými nápady?  

Někdy ano, kdyţ potřebuju něco zjednodušit nebo si myslím, ţe by to mohlo být jinak. 

Někdy to nejde- kdyţ to třeba nesmí být, a jindy to zavedeme. 

Když vstoupila v platnost novela školského zákona o zavedení šestiletého 

funkčního období ředitelů školy- dozvěděla jste se o ní?  Řešili jste to na 

pracovišti nějak? Jaké byly vaše pocity?       

Ano, dozvěděla, mluvily jsme o tom na poradě a zvaţovaly, co by bylo, kdyby 

neuspěla.  

 Takže o novele školského zákona jste slyšela od ředitelky?  



Přišla s tím sama ředitelka, na poradě. No, proč by ji měnily, hned jsem jí to říkala. 

Ona pořád nevěděla., ale u nás se maká, to musí město vidět a ona je váţně dobrá,  

oblíbená u rodičů.  

Co si myslíte o této novele- měli by být ředitelé voleni na dobu určitou?  

Pokud MŠ funguje bez problémů, zřizovatel je spokojený a vstřícný, tak to není nutné. 

Tak říkám, kdyţ ředitel maká, proč by to měnili?   

A když takto nepracuje?  

To je jiná. Ale já snad neznám takovou, která by nedělala. No vlastně jednu ano, ta ve 

školce kradla, tak jí na to přišly a s ostudou odešla.  

Může tedy novela vést spíše k lepšímu nebo k horšímu? 

To nemůţu posoudit jednoznačně, myslím si, ţe zrovna ta naše se snaţí, co jí síly 

stačí. Tak snad ano. Asi ano, aby se víc snaţily. Nebo ne? Odradí je to?  

Vy byste šla do konkurzu, když by Vaše smlouva byla na 6 let?  

Já bych nešla, protoţe bych z těch papírů zcvokla, nemohla a ani bych to dělat 

nechtěla. Takto si odjedu odpoledne domů a mám čistou hlavu, ředitelka je tady furt a 

to papírování ji baví. Mě to nikdy nelákalo. 

A změnil se od té doby způsob práce Vaší ředitelky?         

Asi ano, bych neřekla. Znám ji dlouho, pořád přidává na tempu, úkolech.  

A dělá něco jinak než před tím potvrzením ve funkci?    

No, sama říká, ţe musíme víc dělat pro obec, školku víc propagovat, víc se snaţit 

prodat co umíme, ţe konkurence nespí. A ty projekty.  

Pracujete na projektech?    

Spousta lidí je nedělá, ona ano, je zapálená. Teď jdeme do toho se Slovákama, jsem 

koordinátorka aktivit. Jsme tam 4 na DPČ- ředitelka a 3 učitelky. Máme za sebou 

první aktivity- práci s dětma- výrobu leporela. Teď nás čeká seminář u nás na školce. 

Přijede jich 25. Tak jsem zvědavá, jak to všechno klapne. Ale ředitelka to má 

rozpracované do detailu.  

Jak vnímáte pracovní nasazení paní ředitelky?  

Je obětavá, svědomitá, pracovitá.  Hodně aktivní, pracovitá, dělá na 100%. Nechápu, 

kde bere energii. 

A není to na úkor kvality? 

Někdy je zbrklá, ale většinou ne, rozhodne dobře. Myslí dopředu. 



Myslíte si, že ředitelka využívá všech možných způsobů pro rozvoj školy? 

Nenašla by se nějaká oblast, kde by to šlo lépe?  

Vţdycky to jde lépe, ale nenapadá mě kde. Asi dělá maximum. Myslím, ţe dělá, ji  

baví ty projekty, i kdyţ se v těch papírech pak hodně utápí. To dělá málokdo. A pořád 

se vzdělává. A chce to i po nás.  

A využívá zdroje jako vzdělanost zaměstnanců na školce?   

Tak kvalifikované jsme všechny, potom máme kurzy na ty různé krouţky. A taky si 

pořád doděláváme, jaké jsou potřeba. Jsme vyuţité- kaţdá dělá něco. Taková 

všestranná nabídka práce.  

Myslíte si, že i Vy můžete nějak k rozvoji školy ještě nějak přispět?    

Ano, podle potřeb. Přispívám plněním si svých povinností a jsem ke škole loajální, to 

na 100%. Tak to cítím. 

Můžete např. s něčím pravidelně pomáhat?   

Dělám krouţek, kaţdý měsíc docházky, zástupy. To ředitelka oceňuje. Dělám všechno 

pravidelně, zatím bych asi ani víc nezvládla. Nemám tolik energie co naše ředitelka.  

A v řízení školy,  ředitelně?    

Pomáhám, kdyţ mi dá ředitelka úkol a rozumím tomu. Jinak se řízení vyhýbám, jak 

můţu. Nerozumím papírům, i kdyţ ona uţ měla snahu mi to několikrát vysvětlit. 

Dokonce mi vytvořila jakousi metodiku - kdyţ měla státnice, dělala jsem všechno za 

ni celý měsíc. Nesedělo mi to, budu radši u dětí. Uţ jsem přemýšlela, jestli to v 

budoucnu někomu nenabídnu.  

A máte příplatek za vedení a omezené hodiny u dětí jak vám náleží?  

Příplatek mi dala hned, proto se taky snaţím, kdyţ něco řekne. Ale od dětí jsem 

nechtěla. Kdyţ by to bylo nutné, uvolním se ze třídy kdykoliv, ale většinou to zvládnu 

i po přímé práci a pak si teprve jednu domů.  

Takže jste to odmítla- snížený počet hodin přímé práce?  

Ano 

Moje postřehy: Zástupkyně se obává „papírové práce“ a odpovědnosti za strategické řízení 

školy. Její pracovní tempo je pomalejší, nemá ráda úkoly s rychlou potřebou plnění, není 

flexibilní. Oceňuje však dosaţení dobrých výsledků školy. 

Zástupkyně nemám moţnost disponovat s rozpočtem školy ani účtem FKSP, i kdyţ 

agendu FKSP vede, nemá ani právo k rozhodování strategického řízení bez konzultace 

s ředitelkou, zůstává na úrovni středního managementu.  



 

Kódování:  

Řádek            kód                                                                         kategorie 

6 Každá ředitelka mění- nové idee změna 

42 Podpora ředitelky mladými učitelkami Změna- podporvatelé 

44 Zavádění změn v praxi změny 

10 Vysoké nároky ředitelky praxe 

19 Spousta povinností praxe 

26 Delegování na zástupkyni praxe 

30 Kontrola  praxe 

54 Znalost novely od vedení praxe 

72 Nezájem o funkci praxe 

78  Propagování školy praxe 

81 Záliba v projektech praxe 

88 Vysoké nasazení ředitelky praxe 

90 Rychlé a dobré úsudky ředitelky praxe 

36 Společné činnosti pedagogů spolupráce 

40 Myšlenkové mapy a hlasování spolupráce 

102 Loajalita  spolupráce 

47 Starší reagují pomaleji, ale souhlasí podpora 

59 Ocenění ředitelky učitelkami podpora 

105 Dobře odvedená práce- pochvala podpora 

116 Finanční ocenění uč. podpora 

95 Další vzdělávání vzdělávání 

98 Specializace učitelek vzdělávání 

64 Pokud pracuje, neměnit Podnícení aktivity 

68 FO výzva k lepší práci Podnícení aktivity  

76 Očekávání nasazení ředitelky Podnícení aktivity 

 



9. Výpis z rozhovoru:         učitelka C 
 

Dovolte mi, se na počátku ujistit- Souhlasíte s avízovaným rozhovorem                    

na téma šestileté funkční řízení školy a možné limity z něho vyplývající? Mohu tedy 

zapnout diktafon?  

 

Jak dlouho pracujete v této mateřské škole?  

7 let 

Takže ve školce pracujete už dlouho?  

Nastoupila jsem pře sedmi lety, to tady ještě nebyla ředitelkou  A., od té doby tady učím, teď 

dva roky přímo s ředitelkou na třídě. 

Jaká je vaše pracovní pozice? Co všechno máte na starosti?    

Učitelka, vzdělávám svěřené děti od rána do doby, kdy si je vyzvednou rodiče, navíc 

procvičuji logopedii, vedu krouţek edukativně-stimulačních skupin. 

A co tedy ve školce děláte přesně?  

Jsem učitelka MŠ, kromě mé přímé a nepřímé práce u dětí dělám logopedickou prevenci- 

chvilky na škole, kdy procvičujeme s dětmi to, co jim logopedka uloţí. A potom dělám na jaře 

edukačně-stimulační skupiny, to je takový kurz přípravy na školu, kde chodí i rodiče a pracují  

s dětmi, jednou týdně. A taky dělám na projektu se Slováky. Dělám koordinátorku aktivit.  

A tyto činnosti si můžete sama korigovat?   

No, asi jo. Ředitelka nám nabídla vzdělávání a první roky jsme to nějak organizačně nastavili.  

Teď uţ si svoje můţu sama upravovat. Kdyţ něco potřebuju, nějaký pomůcky, tak mi je 

ředitelka koupí a tak. Někdy přijde na hospitaci. Několikrát do roka se ptá, co potřebuju.  

A v těch dalších aktivitách?  

Jsem jí pomocnou rukou. Rozumíme si, a často nás napadne stejná myšlenka. A v tom mi 

vţdy dá volnou ruku, věří mě. Aspoň to říká, ale já to tak i cítím.  

Máte možnost rozhodování ve škole?  

 Ano, podílím se na rozhodování při poradách, na zjišťování jak co zabezpečit, kdy plánujeme 

akce, domlouváme se na různých postupech, nebo na tom jak budeme hodnotit. A to sepíšeme 

do tabulek. Máme cíle, plány i plán kontrolní činnosti a hospitací.  

Jak to probíhá?  



My děláme všechno společně – jako učitelky - ŠVP, hodnocení, plánujeme akce ve školce a 

tak, kaţdá řekneme svůj názor a kdyţ je většina pro, tak se to tak udělá. Takové ty  

myšlenkové mapy. Je to fajn, potom nám ten systém vyhovuje. Ale taky máme kaţdá svůj 

úsek na starost, podle toho, kdo pod koho spadá a co má v náplni práce.  

Rozhodujete tak všechno – i třeba vizi školy? 

Všechno, nad tou vizí jsme seděly nejdéle. Nechápaly jsme ji. Ředitelka to probírala to na 

vysoké. Tak nás to učila.   

Přicházíte často s nějakými nápady?      

No, to ano. Třeba tu environmentální výchovu - ta mě baví, tak jsem navrhla nějaké změny na 

zahradě, záhonky, vybavení a tak. Příští rok na jaře by se měly udělat. 

Když vstoupila v platnost novela školského zákona o zavedení šestiletého funkčního 

období ředitelů školy- dozvěděla jste se o ní?  Řešili jste to na pracovišti nějak? Jaké 

byly vaše pocity?     

Ano, dozvěděla, mluvily jsme o tom na poradě. 

Takže o novele školského zákona jste slyšela od ředitelky?  

No, ředitelka nám o tom řekla, bylo vidět, ţe se trochu obává. Tak jsme to probíraly, jak je to 

blbý nemít jistotu v práci. My máme všechny smlouvu na dobu neurčitou. A nechtělo by se 

nám měnit ředitelku, tato je dobrá. Člověk nikdy neví, kdo přijde.  

Co si myslíte o této novele- měli by být ředitelé voleni na dobu určitou?   

Myslím, ţe to není špatné, zvlášť pak, kdyţ vedení nefunguje jak má. U nás to naštěstí není 

tak. Mám pocit, ţe kdyţ je ředitel takovej zkostnatělej, tak by to asi bylo pro školu lepší. 

Mohli by na městě vybrat lepšího, třeba mladšího. U nás to neplatí. Proto ji asi potvrdili ve 

funkci. 

Může tedy novela vést spíše k lepšímu nebo k horšímu?   

Myslím, ţe to můţe podněcovat ředitele k lepší práci. Myslím si, a holky taky, ţe se 

k lepšímu, ţe se budou ředitelky víc snaţit. Ţe se budou bát hodnocení a tak budou jako 

akčnější. My jsme na začátku taky nedělali tolik pro město, ale naše ředitelka hned jak 

přišla,zavedla nové změny a těch se drţíme. Jsou dobré, moderní. 

Například?   

Akce na veřejnosti, otevřená MŠ, propagace, rekonstrukce- všechno pro děti, ale i pro nás- 

učitelky.  

Změnil se od té doby způsob práce Vaší ředitelky? Dělá něco jinak?   

Ani ne. Pracuje stále stejně dobře- na 100%. Máme úspěch a dobé jméno. Jako školka. 



A dělá něco jinak než před tím potvrzením ve funkci?     

Asi ne, ona nasadila laťku hned a té se drţíme, moţná teď víc rozdává úkoly nám všem, spíš 

to dělala všechno sama. 

Jak vnímáte pracovní nasazení paní ředitelky?   

Ředitelka je velmi aktivní, její nasazení je vysoké. Ona je opravdu aktivní všude -ve školce, 

na akcích města, i v soukromí třeba hodně sportuje a jezdí na víkendy. Nechápu, jak to 

všechno stihne.  

A není to na úkor kvality?    

No, někdy je tak trošku jako splašená, ale myslím, ţe dělá dobře, jako kvalitně, nějak si 

nemyslím, ţe by to odbývala. 

Myslíte si, že ředitelka využívá všech možných způsobů pro rozvoj školy? Nenašla by se 

nějaká oblast, kde by to šlo lépe?        

Myslím, ţe vyuţívá všeho na 98%, ale bylo by dobré zapracovat i na enviromentální oblasti!  

Máme sponzorské dary, dělá v projektech a máme to školné, ona vţdycky peníze seţene.  A 

všechno je to pro zlepšení podmínek ve škole.  

A co zdroje jako vzdělanost zaměstnanců na školce?  

Kaţdá jsme se na něco zaměřily, já třeba tu logopedii, zástupkyně angličtinu, další dělá tance,  

jiná zdravotnici a tak jsme na to proškolené a máme to na starosti. A pořád se vzděláváme dál. 

Děláme, co můţeme.  

Myslíte si, že i Vy můžete nějak k rozvoji školy ještě nějak přispět?  

Přispívám stále a ráda. Ředitelka nás v tomto nijak neomezuje, můţeme přinášet své nápady. 

Přispívám tím, ţe školu reprezentujeme na veřejnosti, pro děti pracujeme na těch edukačních 

skupinách, atd. Já osobně  pracuji jak nejlépe umím, ke škole jsem loajální, a mám i nové 

nápady. Prostě sleduji trendy a tak. A taky nehledím na čas, děti mám velké, tak jsem v práci, 

tak dlouho, aţ si všechno udělám. Tak dělám maximum, co můţu.  

To si vás ředitelka musí hýčkat.   

Vychází mě vstříc a dobře spolu vycházíme. Máme tady vůbec dobré vztahy, na to ţe jsme 

ţenské. 

Můžete např. s něčím pravidelně pomáhat?   

Mám přidělené úkoly, které si spolehlivě plním. Pravidelně.  

 

Kódování:  



9 Práce učitelky navíc Spolupráce                                     DVO2 

16 Pomoc na projektu spolupráce 

20 Potřeby zaměstnanců spolupráce 

27 Společné rozhodování spolupráce 

31 Spolupráce kolektivu spolupráce 

34 Myšlenkové mapy spolupráce 

37 Společně tvořená vize spolupráce 

45 Informovanost spolupráce 

47 Obava ředitelky Nespokojenost                           

51 Souhlas s novelou Motivace                                      

56 Výzva ke snaze Motivace                                    

60  Zavedení změn Potřeba                                       

62  Propagace školy potřeba 

25 Důvěra ředitelky Praxe                                          

27 analýzy praxe 

40 Nápady od učitelek praxe 

60 Udrţování změn praxe 

65  Dobrá práce ředitelky praxe 

67 Delegování praxe 

70 Vysoké nasazení řeď. praxe 

74 Kvalitní práce řeď praxe 

84 Dělba práce učitelkami praxe 

90 Pomoc, loajalita praxe 

97 Vstřícná ředitelka praxe 

97 Dobré vztahy praxe 

100 spolehlivost praxe 

18 DVPP Vzdělávání                                                                 

86 DVPP Vzdělávání  

80 projekty příleţitost 

78 Slabina školy příleţitost 

 

 



10.Výpis z rozhovoru:           učitelka   D 
 

Dovolte mi, se na počátku ujistit- Souhlasíte s avízovaným rozhovorem  na téma šestileté 

funkční řízení školy a moţné limity z něho vyplývající? Mohu tedy zapnout diktafon?  

Jak dlouho pracujete v této mateřské škole?  

4 roky 

Takže ve školce jste nováček?  

Ano, předtím jsem studovala. Ale ještě kratší dobu je tady asistentka. 

 Jste nastupující učitelka. Pomáhá Vám někdo?   

Teď uţ ne, byla jsem zařazena do adaptačního programu pro nové zaměstnance. Měla 

jsem zaučující učitelku, seznam moţné pomoci a byla jsem sledovaná. Tak jako 

nabídkami pomoci.  

Máte pocit, že jste byla víc hodnocená? 

Trošku. Spíše víc kontrolovaná, sledovaná a povzbuzovaná.  

 Jaká je vaše pracovní pozice? Co všechno máte na starosti?  

Učitelka MŠ a s tím související činnosti, logopedická prevence 

A co tedy ve školce děláte přesně?    

Učím děti, a několikrát týdně procvičujeme výslovnost- mám krouţek logopedie.  

A tyto činnosti si můžete sama korigovat?  

Ředitelka stanovila nějaké rámce, těch se drţím a dál můţu i sama něco navrhovat. 

Máte možnost rozhodování ve škole?  

 Práce školy je výsledkem společné práce všech, máme moţnost se uplatnit- 

hodnotíme společně, plánujeme, přemýšlíme jak co udělat.  

A přicházíte někdy s nějakými nápady?   

 Ano, ráda, kdyţ si myslím, ţe to pomůţe.  

Když vstoupila v platnost novela školského zákona o zavedení šestiletého 

funkčního období ředitelů školy- dozvěděla jste se o ní?  Řešili jste to na 

pracovišti nějak? Jaké byly vaše pocity?  

  Ano, mluvily jsme o tom na poradě. Ale konkrétně na tom nebylo co řešit. Byla jsem 

tady čerstvě, nějak jsem nedomýšlela, co by se stalo. 

 Takže o novele školského zákona jste slyšela od ředitelky?  



Ano. 

Co si myslíte o této novele- měli by být ředitelé voleni na dobu určitou?   

V jiných profesích bývají období ještě kratší, takţe 6 let se mi zdá standardní, za 6 let 

se projeví styl práce ředitele dostatečně. 

V podstatě s ní souhlasím.  

Může tedy novela vést spíše k lepšímu nebo k horšímu?  

 Můţe to být hnací motor jejich práce- pro ředitele. Takţe k lepšímu. 

Změnil se od té doby způsob práce Vaší ředitelky?   

Ani ne. Ředitelka pracuje dobře. Nezměnila se, podle mého mínění pracuje stále 

stejně. 

A dělá něco jinak než před tím potvrzením ve funkci?  

Nemohu posoudit. Dříve jsem ji nezaţila.  

Jak vnímáte pracovní nasazení paní ředitelky?    

Teď se třeba zapojila do těch projektů. Je velmi pohotová, profesionální. Je to aktivní 

člověk, pořád musí něco dělat, jak jsem poznala.  

A není to na úkor kvality?   

Určitě ne. Pracuje dobře, škola má dobré výsledky. 

Myslíte si, že ředitelka využívá všech možných způsobů a zdrojů pro rozvoj 

školy? Nenašla by se nějaká oblast, kde by to šlo lépe?  

Určitě ano. To jde vţdycky. Ale nedokáţu říct v čem. Shání peníze, vyuţívá toho, co 

umíme. 

A co zdroje jako vzdělanost zaměstnanců na školce?   

Všichni zaměstnanci jsou kvalifikovaní, já a ředitelka vysokoškolsky. Ředitelka nás i 

motivuje ke vzdělávání.  

Jakým způsobem?       

Sama vyzdvihuje vědomosti a vzdělávání jako důleţité, nakupuje odbornou literaturu, 

upozorňuje na vhodná školení, doporučuje doplnění znalostí. 

Myslíte si, že i Vy můžete nějak k rozvoji školy ještě nějak přispět?  

Nabízím svou pomoc při všech akcích a projektech školy. Pomáhám s prací na 

počítači starším kolegyním atd. Sama přináším nápady, sleduji činnost na jiných 

školkách a rozvíjím tu naši. 



Můžete např. s něčím pravidelně pomáhat?  

 Pravidelně dělám logopedii, akce na škole, porady, výrobky atd… 

 

Kódování:  

8 Adaptace zaměstnanců podpora 

12 Pomoc novým zaměst. podpora 

16 Zaměření pedagogů praxe 

23 Pomoc školce praxe 

27 Znalost novely od vedení praxe 

43 Neví o změně v chování řeď. praxe 

39 Kvalitní výkon ředitelky Dobré výsledky 

48 Dobrá práce ředitelky                Dobré výsledky 

48 dobré výsledky Dobré výsledky 

33 Souhlas s novelou spokojenost 

37 Novela- Hnací motor  motivace 

45 projekty moţnosti 

54 Kvalifikovaní pedagogové zkušenost 

56 Podpora vzdělávání vzdělávání 

61 Vzájemná pomoc učitelů spolupráce 

20 Kolektivní práce spolupráce 

 

 

11. Výpis z rozhovoru:        učitelka E 
 

Dovolte mi, se na počátku ujistit- Souhlasíte s avízovaným rozhovorem                 

na téma šestileté funkční řízení školy a moţné limity z něho vyplývající? Mohu tedy zapnout 

diktafon?  

Ano.  

Jak dlouho pracujete v této mateřské škole?  

8 let 



Takže jste zažila i minulou ředitelku.  

 No, já uţ jsem jich zaţila, za ty roky praxe…. tato je tu krátce- ale má úplně jiný 

způsob práce- je mladá a dravá, minulá uţ byla taková apatičtější.  

 Jak hodnotíte toto období- těch osm let?    

Můţu trošku srovnávat, tato se snaţí nás informovat a zatahovat do dění na škole, 

děláme spoustu věcí společně, mám pocit, ţe i já jsem co platná, ne jen náhradní kus 

Jaká je vaše pracovní pozice?  

Učitelka MŠ, zdravotnice, taneční krouţek, kronika školy, a na škole rozdávám 

veselou náladu. 

Tak toho jsem si hned všimla. Je to příjemné, určitě to kolektiv oceňuje.   

To si pište, i rodiče to mají rádi! 

A přenáší se to na děti, takže mají všichni dobrou náladu?  

„No a to tady jde!!!“ Jak říká básník 

Ale pojďme dál..co tedy konkrétně, kromě tohoto bohulibého úkolu děláte?   

Jsem učitelka, potom zdravotnice s kurzem první pomoci, specializuji se na akce školy 

a školu v přírodě, a vedu krouţek taneční a taky s dětmi vystupuji na všech akcích 

města, takţe vlastně reprezentuji školu na veřejnosti.                 

  A tyto činnosti si můžete sama korigovat?  

Můţu i nemůţu. Mám nějaké zadání, a jak si ho splním je na mě. Ale podporu 

ředitelky mám, nakupuje kostýmy, shání hudbu. Třeba lékárničky a zdravotnickou 

osvětu nechává úplně mě, to jsem svojí paní- zařizuji exkurze u lékařek a na Domě 

zdraví, a doplňuji lékárničky, rozhoduji případném podání léku na škole v přírodě-, o 

kontaktu s lékařem…. v tom mi důvěřuje a naštěstí se nikdy nic špatného nestalo.  

Máte i možnost plánování a rozhodování ve škole při jiných činnostech? 

                                     Na poradách spolu plánujeme a rozhodujeme o všech společných 

tématech, potřebách. To vţdycky navrhujeme tu myšlenkovou mapu a z toho se 

vybere nejlepší alternativa.  

Líbí se mi. To. I kdyţ hodnotíme, říkám, co si myslím, jak to cítím. A ostatní o vedení 

školy si ředitelka musí rozhodnout sama.  

 A co takové ty dlouhodobé plány?  

Ty jsme taky dělali spolu- do nového ŠVP. Před rokem. Teď je máme dané, kaţdý rok  

splníme něco  a dokud je nesplníme všechny, nejde se dál.  



Takže podle myšlenkových map něco společně naplánujete, chápu správně, že i 

vymyslíte jak to zrealizovat?    

Jo, přesně – třeba kdo co zařídí, za kolik, kterému sponzorovi řekneme a tak. A máme 

tabulku kontrol, kdo to kdy zkontroluje. Drobnosti se udělají hned, větší věci 

čtvrtletně, jak přijde rozpočet.  

Když zkontrolujete splnění úkolu, jdete dál?    

No a ještě to chce ředitelka zhodnotit písemně- jako jestli se to povedlo hned, co bylo 

překáţkou, co třeba příště vynechat, nebo jak příště na to… 

To vypadá jako dobrý systém. A co když se něco nepovede?  

Tak to vyhodnotíme, co se jako nepovedlo a proč a úkol přetrvává. Hlavně si ředitelka  

chce vţdycky ujasnit, proč se to nepovedlo a kdy to bude moţné udělat znovu. 

Už se někdy vyskytlo, že se něco nevydařilo a dodnes to není?  

A víte, ţe ano? To byla klimatizace nahoru do tříd. Byla plánovaná za milion. To jsme 

vzdali, na to nikdy neseţeneme peníze. Nebo bazén, ten budeme také realizovat 

později, jsou důleţitější věci.  

A přicházíte někdy s nějakými nápady?  

Snaţím se. Třeba někde vidím dobrý výrobek a tak, nebo mi někdo doporučí do 

školky dobrý program. Uţ jsme to i vyuţili ve školce. To mám potom radost. 

Když vstoupila v platnost novela školského zákona o zavedení šestiletého funkčního 

období ředitelů školy- dozvěděla jste se o ní?  Řešili jste to na pracovišti nějak? Jaké 

byly vaše pocity? 

Ano, mluvily jsme o tom na poradě. Neřešily jsme to do hloubky. Jak říkám, ředitelka 

nám to na poradě říkala, myslím, ţe to i přečetla, a trošku jsme se pobavily o tom, ţe 

bysme tu odpovědnost za takových podmínek „na hrbě nést nechtěly“- jak se říká. My 

máme dobu neurčitou všechny. Ona uţ ne. Ale bylo fajn, ţe ji potvrdili ve funkci.  

Co si myslíte o této novele- měli by být ředitelé voleni na dobu určitou?   

Je mi to vcelku jedno, musím si svoji práci odvést v dané kvalitě, ať mám ředitelku na 

šestileté období nebo nemám.  

Nějaký názor mít můžete. Třeba jestli může tedy novela vést spíše k lepšímu nebo 

k horšímu?    

Ke zkvalitnění práce ředitelů. Snad. Já myslím, ţe k lepšímu, myslím si, ţe naše 

ředitelka se také víc snaţí. Důkladněji chce mít rozpracované vzdělávání, vyhledává pro 



školku sponzory a projekty, zviditelňujeme se na veřejnosti, spolupracujeme s partnery ve 

městě. A vychází s městem- ti nás podorují. 

Takže se změnil od té doby způsob práce Vaší ředitelky?    

Ano, zkvalitnila se její práce, je důslednější. A víc nás nechává zapojovat, dává úkoly. 

Víc podporuje proţitkové učení, Víc o školce píšeme, točíme reportáţe. Třeba o těch 

projektech, děláme pro město a taky pro důchodce, scházíme se s prvňáčky….je toho 

víc. 

 

Jak vnímáte pracovní nasazení paní ředitelky?    

Ona je velmi aktivní. No říkám, ţe je dravá, ale tak akorát. Nemá přehnané názory, ale 

pořád nás posunuje dopředu. Je to dobře.  

 A daří se jí?  

Celkem ano, nebráníme se vzdělávání, novinkám. 

Takže roste kvalita?      

Určitě se tím práce na škole zkvalitňuje. To můţu potvrdit. I inspekční zpráva to 

potvrzuje. 

Myslíte si, že ředitelka využívá všech možných způsobů pro rozvoj školy? Nenašla by 

se nějaká oblast, kde by to šlo lépe? 

 Ano, vyuţívá. Hledá způsoby, zdroje, velmi se snaţí. A peníze investuje do 

posledního haléře. Je fajn, ţe dělá hodně pro děti. A pro nás taky- jako zaměstnance. 

Máme lepší šatny třeba. Tady bych vyzdvihla i ty projekty, a sponzory, exkurze a 

spolupráci s partnerskou školou. 

Jste další, kdo spolupráci s partnerskou školou zmiňuje. Vysvětlíte mi, o co jde 

konkrétně?  

Spolupracujeme s partnerskou školou ve S. uţ od roku 2011. Letos jsme zapojení ve 

druhém projektu- spolupráce. V minulém jsme pořídili interaktivní tabuli, notebook, 

dataprojektor a malované materiály a environmentální pomůcky. V letošním roce 

pojedeme na exkurzi my k nim, a potom -nejdřív jako jenom učitelky- poznat si 

vzájemně v jakých školkách pracujeme a potom výlety s dětma- poznat naše města a 

okolí.  

A co je v tomto případě vaší prací?   

Jsem koordinátor aktivit, tak ty akce zorganizovat. 

Můžete si je dělat podle svého uvážení? Svých nápadů?  



Tyto teda ne, tam jsou přesně dané podmínky- fotit se všude s vlaječkama, dodrţovat 

pravidla a tak , ale třeba nachystat třídu si můţu po svým- dala jsem tam výzdobu, 

šla jsem pro zeleň a udělala vazby na stoly. Líbily se.   

A co zdroje jako vzdělanost zaměstnanců na školce?    

Jsme všechny kvalifikované, a neustále se vzděláváme na kurzech anebo knihami.  

Motivuje Vás ředitelka například k dalšímu vzdělávání?    

Ano, ona preferuje celoţivotní vzdělávání, nové poznatky a tak. Sama by mě, kdybych 

byla jako mladší, poslala studovat. Ale to uţ teď to neřeším, v tomto věku, vţdyť mám 

přes padesát. 

Znám i starší studenty na vysokých školách. 

Jen ať se jim daří, já se budu zlepšovat v tom, co umím. Dělám ještě teď nově 

angličtinu a počítače. No, a nechám to na těch kurzech.Ředitelka nám nabídky 

předkládá nepřetrţitě.  

Myslíte si, že i Vy můžete nějak k rozvoji školy přispět?  

Přispívám, průběţně. Svojí prací, pomáhám, kde je potřeba. Snaţím se vyjít vstříc a 

svoje aktivity plánovat, k potřebám školy. A spolupráci s rodiči.  

Například?    

Pozvánky, získávání sponzorů, domluvy na exkurze, vystoupení. Práci naší školy 

hodnotí rodiče kladně, ptají se, mají zájem o akce a vystoupení, dávají i sponzorské 

dary, tak si myslím, ţe pracuji i já dobře. A tím přispívám. Pomáhám i jinak - píšu 

články do tisku, a realizací spolupráce s partnerskou školou.  

           A co ředitelka, je něco, co by se jí v poslední době nedařilo? Když teď má smlouvu na    

            6 let? 

To si nemyslím?  

Nemá nějaké omezení? Peníze, zdroje, moc, slovo na městě…. 

Peníze pro školku jsou podle dětí, pořád stejné, zdroje hledá i jinde- exkurze,     

půjčuje vybavení ze školy, projekty. A na městě se teď vyměnilo celé vedení, tak     

uvidíme. Ale jinak se jí daří pořád stejně-  asi ve všem.    

Ničeho jste si v její práci nevšimla??     

Určitě ne. Hned po škole udělala nějaké změny a od té doby jedeme pořád stejně.  



Někdy je víc projektů, někdy míň, akce školy také někdy namyslíme nové, ale daří se 

nám. 

   

To je dnes všechno, děkuji za rozhovor. 

  

Kódování:  

7 Více ředitelek praxe 

34   Otevřené hodnocení praxe 

76 delegování praxe 

82 Motivace ke vzdělávání praxe 

91 Práce pro děti praxe 

91 Práce pro personál praxe 

98 Spolupráce se Slovenskem praxe 

135 Trvalé procesy na škole praxe 

48 Hodnocení práce praxe 

50 Hledá důvody neúspěchu praxe 

10  Pocit sebeuplatnění seberealizace 

105 Pozice v projektu seberealizace 

23 Prezentace školy nutnost 

61 Informovanost o novele nutnost 

124 Propagace školy nutnost 

31  Společná práce spolupráce 

41 Dělba práce spolupráce 

34 Společné hodnocení spolupráce 

67 Nemá názor na novelu neutralita 

71 Zkvalitnění práce ředitele potřeba 

71 Větší snaha ředitele potřeba 

76 Kvalitnější práce školy potřeba 



87 Škola zkvalitňuje práci Dobré výsledky 

87 Pochvala inspekce Dobré výsledky 

136 Stejně úspěšná práce Dobré výsledky 

111 DVPP vzdělávání 

113 Podněty ke vzdělávání  vzdělávání 

117 Sebevzdělávání učitelky vzdělávání 

 

 

 

12. Výpis z rozhovoru:      vedoucí kuchařka F 

Dobrý den. Musím se vás ještě jednou zeptat, zda souhlasíte s rozhovorem a jeho 

nahráváním. A zda mohu zapnout diktafon. Děkuji. 

 

Jak dlouho pracujete v této mateřské škole?  

Jeţiš! Nastoupila jsem v roce…2000, za bývalé ředitelky. Odcházela jedna kuchařka 

do důchodu a já jsem o to místo moc stála, děcka jsem měla malý. 

Jaká je vaše pracovní pozice? Co všechno máte na starosti?    

Dělám vedoucí kuchařku. Nade mnou je ještě vedoucí školní jídelny, mám na starosti 

výdejny jídla a jídelníčky. Hlavně ty výdejny, hygienu, vybavení- třeba kdyţ děcka 

rozbijou hodně hrnků, nahlásit, ţe potřebujeme nový. Jídelníčky děláme s druhou 

kuchařkou. 

 Vychází vám ředitelka vstříc? Jak se s ní jedná?    

 Ona je dobrá. Co potřebujeme, a kdyţ jí to dost dobře vysvětlíme, tak to zařídí, 

dokoupí. Někdy musíme pár měsíců počkat, aţ bude mít peníze, ale pak to doplní.  

Můžete si i vymyslet nějakou novinu? Vyšla by vám vstříc? 

 Jo, teď jsme chtěli myčky nádobí do výdejen. Řekla, ţe se uţ linky rozpadají- však uţ 

mají aspoň 10 roků, tak ţe je bude měnit za nové a do nich uţ koupí myčky. Jinak 

jsme třeba chtěli nový recepty a sehnala kníţku. A vţdycky o prázdninách si můţeme 

namyslet, co chceme. Uděláme na to plán.     

 Uděláte? Kdo ho tvoří?   

 Na provozní poradě, všechny společně. Podle toho, co chceme a co se rozbilo. Tak, 

abychom na to měli a bylo to v čas, kdyţ to potřebujeme.  



 A kdo ho potom realizuje? Nákupy, zařizování? Ředitelka?   

Ne, my. Na to máme kaţdá svoje úkoly. Podle odpovědnosti, náplně práce. 

A funguje to?  

 Jo, uţ kaţdá víme, co máme dělat. A ředitelka nám taky řekne do kdy to má být, za 

kolik a tak. Vţdycky vybere, aby to udělal, ten, kdo to zná nejlíp. Pokud to někdo 

nechce třeba dělat sám.  

 

Když vstoupila v platnost novela školského zákona o zavedení šestiletého funkčního 

období ředitelů školy- dozvěděla jste se o ní?  Řešili jste to na pracovišti nějak? Jaké 

byly vaše pocity?     

To kdyţ měla jít k tomu konkurzu? No, to jsem se bála. Všichni se báli. Předtím tady 

byla taková přísná ředitelka, to bych nechtěla, aby se sem vrátila. Tato je fajn, taky 

umí zavelet, ale je rozumná.  

Změnil se od té doby způsob práce Vaší ředitelky? Dělá něco jinak?  

 Jako po tom, kdyţ ji znovu zvolili? Já nevím, ona hodně maká, pořád. Studovala, 

jezdí na školení, pořád někdo jezdí sem. A hlavně dělá hodně ve školce, třeba moderní 

počítače, nebo se s děckama víc vystupuje, pořád něco- a ty projekty dělají.  Lidi jsou 

rádi, důchodci a tak.   

Co si myslíte o této novele - měli by být ředitelé voleni na dobu určitou? Může vést 

spíše k lepšímu nebo k horšímu?     

Měl by pořádně zabrat. Kdyţ někdo dělá dobře, tak by ho tam měli nechat. Proč ho 

měnit? S tím nesouhlasím.  Naše ředitelka taková je.  Nedělá průšvihy, je taková 

poctivá a dříč. Neznám nikoho, kdo by tam dělal nějaký problémy.  

 

 A kdyby je dělal?  

Tak to asi jo, to by ho měli odvolat. Vypsat nový konkurz.  

A tuhle ředitelku to čeká zase až za 4 roky, a to ji může zřizovatel dát další 

prodloužení.  

No to by měl prodlouţit, však to dělá dobře. Já si za tím stojím. 

Myslíte si, že ředitelka využívá všech možných způsobů pro rozvoj školy? Nenašla by 

se nějaká oblast, kde by to šlo lépe?   

No uţ snad ne. Dělá maximum. Vţdycky na konci roku se smějeme, ţe víc uţ by dělat 

nešlo, ale máme pořád něco novýho –vybavení, opravy, exkurze s děckama, Hned jak 



se něco zničí, koupí nové. Nábytek, koberce, hračky, nádobí- a teď ty rekonstrukce! 

Pořád má nějaký nápady. 

 A je něco, co se ředitelce vyloženě nedaří?  

Jí se daří všecko. Úplně. 

Myslíte si, že i Vy můžete nějak k rozvoji školy přispět? Můžete např. s něčím 

pravidelně pomáhat?       

Já nic jinýho neumím. Dělám, co můţu, a kdyţ ředitelka potřebuje, tak vţdycky ráda 

pomůţu. Ona ví, ţe pomůţeme vţdycky. Taky nás chválí.  Já uţ musím jít se 

svačinkama.  

         

 

Kódování:  

7 Více ředitelek Praxe                                

 22  Plán Praxe                       

23 analýzy Praxe                       

15 Odůvodnění poţadavků Praxe               

10 Postavení v organizaci Org. struktura                 

26 Odpovědnost, náplně práce Org. struktura             

23 Společná práce Spolupráce                

33 Obavy z novely Nespokojenost                             

43 Nesouhlas s novelou Nespokojenost                           

41 Modernizace Příleţitost                         

41 Vystoupení Příleţitost                         

41 Projekty Příleţitost                       

52 Loajalita Dobré výsledky              

62 Poctivá práce Dobré výsledky               

 

 

 



13.Výpis z rozhovoru:                     vedoucí ŠJ - G  

Jak dlouho pracujete v této mateřské škole? 

No, dělám tady uţ dlouho, celkem od roku 1992, to ještě školka byla hugácká (vysvětl.- 

NHKG) a  pod školským úřadem. Nastupovala jsem jako kuchařka, tehdy jsme vařily 4. 

 To byla ředitelkou předchůdkyně této ředitelky?  

No to né, tady se jich vystřídalo víc. Do roku tak 2001 tu byla ředitelkou M…………, 

potom G……………….., po ní přišla V………………., tu odvolalo město a pak dělala 

konkurz naše ředitelka.  

Jaká je vaše pracovní pozice? Co všechno máte na starosti?  

Teď dělám vedoucí školní jídelny, předtím jsem vařila. Ale mám maturitu. M…………… 

to zjistila a dala mi tu práci (vysvětl. - tehdejší ředitelka). Kdyţ odešla minulá vedoucí, od 

toho roku 92.  

       Řeknete mi něco víc k vaší funkci?  

      Dělám objednávky potravin, hlídám spotřební koš, sleduji přístroje v kuchyni, nosnost 

regálů, opravy nebo výměnu nových, takový ty základní věci. Něco musíme spolu 

naplánovat předem a ona schvaluje. Kuchyň se rekonstruuje pomaleji. Ale prý bude velká 

rekonstrukce, to uţ je potřeba. A za všecko odpovídám. Je dobrá, je s ní domluva. A ví, co 

dělá.  

Zasahuje vám do práce? Máte nějakou volnost?  

Kdyţ si dělám svoje, je to bez problémů. Nechává mě. Ale zase kdyţ je problém, 

probereme to a řeší to. Posílá mě na školení a chce mít všechno v rychtiku. Jako hlášení, 

vyhlášky, hygienu a tak. Vidí do všeho. To je dobře ne?  

 Určitě.  A ředitelka dělá všechno sama? 

Ona nám dává hodně úkolů, kaţdý dělá něco. Ale všechno si hlídá a kontroluje. Něco 

kontrolujeme i my, zástupkyně a já vedoucí. Máme na to plán. Podle funkcí. Zase kdyby 

to měla dělat sama, tak ze z toho zblázní.  

      Kdybyste měla popsat atmosféru ve školce mezi zaměstnanci a ředitelkou?  

Dělá se tady dobře. Ona umí pochválit, ale i sprdnout. A to ne bez důvodu! Vycházíme 

spolu všichni. Sice se trochu nemusí kuchařka s uklízečkou, ale to je jejich problém. 

Tak pojďme dál: Když vstoupila v platnost novela školského zákona o zavedení 

šestiletého funkčního období ředitelů školy- dozvěděla jste se o ní?  Řešili jste to na 

pracovišti nějak? Jaké byly vaše pocity?  



Ředitelka nám to řekla na poradě, ţe asi bude muset jít do konkurzu, a ţe by třeba uţ 

nemusela uspět. Hleděli jsme na ni jak joja- proč by jako, kdyţ dělá dobře.  Nějak nám 

to nešlo do hlavy. Nelíbilo by se mi to.  Prý ţe můţe přijít někdo jiný, lepší.  

 To řekl kdo?  

Ona, sama. Bere všecko tak jak to je. Ale pak konkurzy nebyly, město ji dalo 

potvrzení na dalších 6 roků.  

Změnil se od té doby způsob práce Vaší ředitelky? Dělá něco jinak?  

No, víc děláme, máme víc úkolů.  Jako ţe nám rozdělila víc své práce.  Ale to taky 

aţ dodělala tu vysokou. Vlastně bych řekla, ţe od té doby i víc řeší, aby všichni věděli, 

kdyţ se něco daří, nedaří A jak to teda uděláme, jestli to zkusíme jinak. Kdo to zkusí 

podruhé a tak. Nebo jestli na to jsou peníze.  

No a víc píše články do Listů (místního časopis), víc natáčí reportáţe. Mluví 

s městem, účastní se akcí. A pořád se snaţí školku propagovat a vycházet rodičům 

vstříc. 

Co si myslíte o této novele- měli by být ředitelé voleni na dobu určitou? Může vést 

spíše k lepšímu nebo k horšímu?  

Naše šéfka se víc snaţí, tak třeba se víc snaţí všechny ředitelky. Aby pak nemusely ke 

konkurzu. Asi taky záleţí, jak kdo vychází s městem. Oni nám dávají peníze.  

Myslíte si, že ředitelka využívá všech možných zdrojů pro rozvoj školy? Nenašla by 

se nějaká oblast, kde by to šlo lépe?  

 

Dělá hodně, pořád někde shání peníze a pořád plánuje, co ještě všechno uděláme. Aby 

to bylo moderní.  Školka je plná, mluví se o nás dobře. Nenapadá mě nic, co by šlo 

dělat líp. Já ty nápady nemám. 

A co personál ? Tam se také snaží najít, jak je nejlépe využít?  

Nevím, jak to myslíte. Kaţdý má svoji pozici a úkoly. A kaţdý dělá na svých úkolech 

a pak ho ředitelka hodnotí. Děláme to, co kaţdá umíme nejlíp, co umíme. Nebo nás 

pošle na školení, abysme to uměly.  

A kontroluje a hodnotí jak?  

Skoro denně chce něco vědět nebo to vidět, jak se to povedlo. A máme rozpis kontrol. 

Kdyţ něco není, chce ihned nápravu. Nebo musíme zjistit, jak to udělat jinak. Tak aby 

to bylo.  

Myslíte si, že i Vy můžete nějak k rozvoji školy přispět? Můžete např. s něčím 

pravidelně pomáhat? 



Dělám si poctivě svou práci. A dělám, co můţu. Třeba vţdycky vymyslím nějaké 

občerstvení na besídky a akce s rodiči, s kuchařkami obsluhujeme.  Jako kdyţ přijdu 

s nápadem, tak mě vţdycky vyslechne a ocení to. Uzná, ţe to jde a pak to tak děláme. 

Nechá si i poradit. 

Kódování: 

 

3 Dělám tady dlouho Dlouhodobý zaměstnanec 

6 Ono se jich tady už vystřídalo Více ředitelek 

15 Spolu plánovat Spolupráce, kooperace 

17 rekonstrukce  

21 Posílá mě na školení vzdělávání 

24 Každý dělá něco Spolupráce, kooperace 

24 Podle funkcí Org. struktura 

25 Každý dělá něco Org, struktura 

28 Umí pochválit i sprdnout vedení 

33 To řekla na poradě informace 

38 Na dalších 6 let spokojenost 

40 Víc děláme nespokojenost 

40 Rozdělila víc své práce delegování 

42 Jak to uděláme, jestli to zkusíme i 
jinak 

Různé cesty realizace 

43 Získává peníze sponzoři 

44 Píše články Propagace školy 

48  Se víc snaží Více aktivity řed´. 

49  Vychází s městem zřizovatel 

53 Plánuje, co ještě uděláme plánování 

57 Kaţdý má svoji pozici a úkoly Org. struktura 

59 Pošle na školení vzdělávání 

61 Rozpis kontrol kontrola 

62 Jak to udělat jinak Různé cesty 



66 vymyslím Iniciativa zaměst. 

 

 

14. Výpis z rozhovoru:        domovnice H 

Dobrý den. Musím se vás ještě jednou zeptat, zda souhlasíte s rozhovorem a jeho 

nahráváním. A zda můžu zapnout diktafon. Děkuji. 

 

       Jak dlouho pracujete v této mateřské škole?  

Pracuji tady od roku 2007. Přijímala mě naše ředitelka, kdyţ odcházela paní S. do 

důchodu. Nejdřív na půl úvazku a teď na celý.  

Jaká je vaše pracovní pozice? Co všechno máte na starosti?  

Jsem teď domovník. Předtím jsem byla uklízečka. Ale ředitelka nás s M. vyměnila. 

M…se s ní pořád hádala a někdy neudělala, co ředitelka chtěla. Bylo tady dusno. Tak 

nás ředitelka vyměnila. Já jsem ráda, mám sice víc povinností, ale i peněz. 

Vážíte si tohoto postu? 

Ano, váţím. A snaţím se nezklamat.  

 A není na Vás M. teď naštvaná?         

Asi je, ale ředitelka jí nejdřív domlouvala, a kdyţ to nepomohlo, tak nás vyměnila. 

Přesně jí říkala, o co tady jde. Byly jsme u toho obě. Vysvětlila jí to. Byla naštvaná, 

ale je i ráda, ţe není bez práce. Teď je pode mnou.  

 Takže si ředitelka umí sjednat pořádek? 

 To ano.  

A jakým způsobem řídí školu? Rozhoduje o všem sama?   

To spíš s náma. Vţdycky plánujeme spolu – tak 1-2x do roka. Hlavně v létě na první 

poradě. Co je dobře, co nemáme, co chceme, na co máme peníze. Taky nekoupí 

všechno, ptá se na důvod, proč to potřebujeme, jestli nejde koupit něco levnějšího. Ale 

zase chce kvalitu 

Když plánujete, co všechno musíte promyslet?  

Třeba kolik čeho má, co všechno chci koupit, co uţ nepotřebujeme.  



A když vznikne plán, celé to zařizování máte na starosti?   

 Skoro. Máme v náplních práce kdo co dělá, za co odpovídá. Podle toho kdo pod koho 

patří.  Uţ tady děláme dlouho, umíme se i domluvit, kdo co bude dělat. A to taky pak 

kontrolujeme.  

 Takže můžete třeba radit a navrhovat nějaká zlepšení?            

To jo, na to je fajn. Ona si rozumí těm papírům, já úklidu a tak. Třeba teď ty 

koncentráty (vysvětlení- návrh nákupu nových čistících prostředků dopoledne).  Je to 

čistič a desinfekce v jednom, pouţívá to sousedka v nemocnici, takţe je to testované 

hygienou, a nesmrdí to jako Savo.  My neţ vydesinfikujeme školku, tak jsme 

načichané, takto je to sice bez vůně, ale dělá to stejnou sluţbu- a ušetří se.  

 Ale musela jste ředitelku přemlouvat.   

No, to jo, ale pak povolila. Říkám, všechno nekoupí, nejdřív si to ověřuje…sama jsem 

zvědavá, jestli to bude dobrý. 

Teď musím odbočit- zpátky k tématu: Když vstoupila v platnost novela školského 

zákona o zavedení šestiletého funkčního období ředitelů školy- dozvěděla jste se o 

ní?  Řešili jste to na pracovišti nějak?          

To bylo tak rok dva dozadu, ţe?  No, já jsem ţádnou jinou ředitelku nezaţila, ale byla 

jsem na ni zvyklá. Bylo by jí škoda, sama jsem měla strach. Říkala, ţe vţdycky můţe 

ke konkurzu přijít někdo lepší.  

Jaké z toho byly vaše pocity? Co si o tom myslíte- je to dobré mít pracovní smlouvu 

jenom na dobu určitou?      

Jako ty konkurzy? Já nevím, ale kdyţ někdo dělá dobře, měli by ho nechat dělat, ne? A 

kdyţ něco zkazí, ať se zodpovídá. Ale mít pracovní dobu jen na 6 let je blbý. To aby 

pořád myslela na to, co bude dělat, jestli to skončí.     

Může se nějak pojistit, dělat něco konkrétně?     

Vycházet s městem. To je nutnost, budou jí pak pomáhat. A s rodiči, to je taky oříšek, 

ale ona to dělá pro ně. A ředitelka tvrdí, ţe musí umět školku prodat, jako práci- co 

děláme a jak.     Můžou ji potom tedy znovu potvrdit ve funkci. 



Jo, ale jisté to nemá. A co kdyţ se na městě rozhodnou ji nepotvrdit?  Nechtěla bych to 

tak. Kdo ví, koho by sem dali. Naše ředitelka je lidská, dělá se pod ní dobře. Cítím s ní 

jistotu.      

Změnil se od té doby způsob práce Vaší ředitelky? Dělá něco jinak?  

Ona dělá pořád naplno. Nevím, jestli se to nějak změnilo po tom, kdyţ ji znovu zvolili. 

Hlavně se toho znovu obula po škole. Kdyţ studovala, bylo vidět, ţe toho má hodně.  

Myslíte si, že ředitelka využívá všech možných způsobů pro rozvoj školy? Nenašla by 

se nějaká oblast, kde by to šlo lépe?         

To si myslím, ţe dělá naplno. Víte, shání sponzory, pořád dělá nějaké projekty, a 

hlavně- rodiče ji mají rádi. Je na ně milá a to oceňují. Dovede vţdycky všechno vyřídit 

tak, aby byli všichni spokojení.  

 Je něco, co se jí poslední dobou nedaří? Po tom znovuzvolení?  

Nemyslím si. Jde si za vším jak beran, dosáhne svého. Ví jak kde co získat.  

Myslíte si, že i Vy můžete nějak k rozvoji školy přispět? Můžete např. s něčím 

pravidelně pomáhat?  

No já uţ přispívám- pomáhám, kdyţ je potřeba a spoustu věcí vyřizuji a tak. Na mě se 

ředitelka můţe spolehnout. Jako šéfovou ji mám ráda a svoji práci taky. Tak chci, aby 

to věděla.    

Kódování: 

11 Pracovní pozice Org. struktura         

15  Organizační struktura Org. struktura         

20 Společné plánování Spolupráce              

24 Prověření požadavků Důslednost              

37 Zvažuje nabídky Důslednost              

69 Urputnost ředitelky Důslednost                

28 Náplně práce a odpovědnost Praxe                      

31 Přijímá novinky Praxe           

42 Strach z novely Obavy                       

47 Nesouhlas s novelou Obavy                       



51 Dobré vztahy se zřizovatelem, rodiči Potřeba                    

54 Propagace školy Potřeba                      

58 Ředitelka je jistota Dobrý výsledek                  

64 Sponzoři Dobrý výsledek         

75 loajalita Dobrý výsledek          

64 Projekty  příležitost                 

  

 

15. Rozhovor s bývalým místostarostou AA  18.11.2014      

Dovolte mi, se na počátku ujistit- Souhlasíte s avízovaným rozhovorem na téma šestileté 

funkční řízení školy a moţné limity z něho vyplývající? Mohu tedy zapnout diktafon?  

Děkuji.  

Dobrý den, děkuji za přijetí. Jste odstupujícím místostarostou vašeho města. Zajímají mě 

vztahy ve vašem městě a to konkrétně mezi zastupitelstvem, Vámi, a mateřskou školou. 

Znáte ředitelku A.?  Můžete mi k nim něco říct?       

Vezmu to od začátku. Ve funkci jsem byl 8 let, za mé éry jsem tedy měl tu čest s bývalou i 

nynější ředitelkou.  Obě byly občankami obce, tudíţ známé osoby. Odcházející ředitelka 

vedla školku bez problémů, s odstupem času bych řekl podle hesla“ hlavně v klidu, hlavně 

ţádné změny… Nová ředitelka A. byla známá v obci i tím, ţe podnikala. Školka byla v obci 

vţdy potřebná, za minulého vedení měla hlavně děti našich rodáků. Před 5-ti lety jsme 

vybudovali nové sídliště, přistěhovalo se mnoho mladých rodin a vzniklo několik podniků.  

Školku jsme zvětšili. 

Jak tehdy školka fungovala?  

Školka fungovala, plnila svoje poslání, nikdy s ní nebyl problém, patřila do obce jako kaţdá 

jiná organizace, sem tam nám zpestřili nějaký program. Později jsme zaznamenali sem tam 

připomínky o změně prostředí, změně výuky, lepší nabídce činností, ale ţádné poţadavky od 

vedení školy nepřicházely. Co se dělo vně školky, netuším, tehdy nebyly naše vztahy- město- 

školka na tak úzké úrovni. Ředitelka měla pár let do důchodu, klasicky jsme řešili drobné  

opravy, a ţádné pochybení se nikdy neprokázalo. Před čtyřmi lety oznámila záměr jít do 

důchodu a současně navrhla do vedení školy stávající ředitelku A.  



Znal jste ji osobně ? Jaký byl Váš názor?    

Znal, podnikala, byla atraktivní, rozumná, společensky se zajímala a říkalo se o ní, ţe je i 

oblíbená v kolektivu. Řekl bych dokonce, ţe k ní měli občané respekt- takový ten přirozený. 

A pokud ji ředitelka doporučila, snad věděla, co dělá. Spíš jsem si myslel, proč by to dělala, 

kdyţ podniká?  

Jak proběhlo konkurzní řízení 

Konkurz byl klidný. Měli jsme zde 3 zájemkyně, 2 přespolní a ředitelka A. Znala školku 

dobře, ihned jmenovala slabé stránky, věděla, co chce změnit a co k tomu potřebuje, co chce 

škole přinést. Všechny překvapila svojí koncepcí- pamatuji si, ţe byla dost odváţná, 

několikastránková. Pamatuji si, ţe jsem si myslel, ţe tyto změny bude budovat 20 let!!!  

Měla před ostatními výhodu.  Přesně věděla, který krok chce kdy zrealizovat, měla rozpočty a 

tvrdila, ţe je to reálné. Hlasoval jsem pro ni. I proto, ţe byla místní. 

A jaká byla realita po jejím nástupu?    

Tak prvně nás (pozn. zastupitele) pozvala do školky. Byl jsem tam poprvé a popravdě-  

vybavoval jsem si svoji docházku- prostředí i hračky zastaralé! A ona nám nastínila, jaké by 

to mohlo být. Poukázala, jak dlouho město do školky neinvestovalo, co dodělává a 

zopakovala ty svoje koncepční záměry. Nesledoval jsem potom její kroky nijak podrobně, na 

to jsem neměl čas, ale ohlasy byly podstatně brzy dobré. Nastupovala do funkce o 

prázdninách a uţ v prosinci si ji ve městě chválili.  

Zrealizovala už všechno?       

Netuším, jestli uţ zrealizovala všechno, co chtěla, ale školka prošla opravdu rapidními 

změnami.  Jsou to 4 roky a někdy mám pocit, ţe jsem v nové školce., díky rekonstrukcím a  

sehnala nějaké sponzory- změny šly celkem rychle kupředu. Otevřela školu veřejnosti.  

A co později?  

   

Myslím, ţe do dvou let prokázala, ţe umí. A ví, jak to prodat. Je schopná, obstála i při  

kontrolách. Také zavedla moderní způsoby učení, angličtinu, krouţky, setkání se seniory a 

spolupráci na programech se základkou. Člověk na svém místě. Pořád něco modernizuje, 

zlepšuje, nyní má zaţádáno o novou zahradu. Hledá finance i v projektech.  



Vidím, že máte přehled o její práci.  

Ano, jako místostarosta jsem měl na starosti příspěvkové organizace města, spadá do nich i  

MŠ. Musí tedy všechno řešit přeze mne - tedy nyní uţ přes mého nástupce. A hodnotím ji. 

Jakým způsobem hodnotíte práci ředitelů.       

 Hodnocení naší práce a evaluace je součástí procesů na městském úřadě. Práce ředitelů je 

monitorována, 2x za rok hodnotíme dotazníkem s body na škále 1-5 + slovním  

s odůvodněním. K tomu vyzýváme ředitele, aby sami dodali zprávu - vlastní sebehodnocení 

své pololetní práce. Ředitelka A. měla vţdy dobré bodové ohodnocení. Od toho se odvíjí i  

výše navrţené odměny. V prosinci bude jiţ hodnocení probíhat s novým zastupitelstvem.  

V roce 2012 vzešla do planosti novela školského zákona – par. 166, který hovoří o šestiletém 

funkčním období ředitelů škol. Jak jste se o ní dozvěděl?  Přehled o novelách 

Novela nám přišla v rámci nových legislativních změn, v tom jsme průběţně informovaní.  

 

Jak se Vaše město postavilo k tomuto faktu? Byly vypsány nové konkurzy?  

 

Na městě jsme právě na základě hodnocení rozhodli o tom, ţe konkurzy vypisovat nebudeme  

a všechny ředitele příspěvkových organizací jsme potvrdili ve funkci.   

Byli jste si jejich prací jistí?  

          

Ano, na základě těch hodnocení. Na druhé straně jsme jako zastupitelé paragraf 166 přivítali. 

Spousta kolegů se setkala s pochybením stávajících ředitelů a musela nějak jednat. Nakonec 

ale při sporech prohrávali a ředitel jim na škole zůstával. A vztahům to nepomohlo. Takto 

mají moţnost nejen sledovat práci ředitele, ale i zasáhnout, případě, kdy je to nutné. 

Jak novelu vnímáte vy osobně?  

  Já s ním problém nemám. Ve spoustě oborů jsou termínované pracovní smlouvy (já třeba  

také a to jen na 4 roky !!!), takţe velkou motivací ukázat, co ve člověku je. Proč by to tak 

nemělo být u ředitelů? Oni jsou na očích všem stejně jako my, teď s tou nejistotou v zádech 

bych očekával větší motivaci. Taky se musím snaţit. 

 



Vzal jste mi otázku - chtěla jsem se zeptat na výhody. Ale co například hrozby - mohou 

z tohoto opatření nějaké vyjít?  

 

 Tak to nevím. Pokud dojde k pochybení, zpronevěře, průšvihu….ale to jsou spíše řádné 

důvody pro odvolání. Myslíte třeba stíţnost? Nebo na udání? Smyšlená kauza?? Hypoteticky 

je moţné všechno. U nás ve městě jsem se s tím nesetkal, za celých 8 let díkybohu ne.  

 

Pokud by k tomu došlo, nebo i v případě nejasností u stávajícího ředitele po šesti letech 

bude nový konkurz. Kolika konkurzů jste se během svého působení zúčastnil? Myslíte, že by 

ředitelé měli být na funkci připravení?    

Byl jsem u dvou konkurzů, na MŠ a na ZŠ. Společnost má určité zaţité představy- slušný 

člověk, čistý rejstřík, bývalý učitel, angaţovaný v obci. Já bych k tomu jen dodal ještě znalost  

problematiky vedení školy, osobní odpovědnost, komunikativnost, a dobrá vize- kam to dál  

potáhnout. Důleţité je i jak vychází s lidmi na škole, ale to se cizí adept na místo dozví, aţ 

kdyţ začne pracovat.  

Za jak dlouho si myslíte, že ředitel dokáže, zda je tzv. „dobrý“? Stačí na to šest let?  

Určitě. Do roku, do dvou bude jasno. To se uţ musí projevit změny ve vybavení, v kolektivu,  

v celkových výsledcích školy na veřejnosti. Je moţné zjistit, jak hospodaří, co se mu daří 

uskutečnit z jeho plánů. A za šest let musí udělat spoustu práce!  

Máte pocit, že by teď ředitelka A. dělala něco jinak než před uzákoněním novely anebo před 

potvrzením ve funkci?  

To si nemyslím. Veškerá jednání o školce, rekonstrukce a její postupy jsou pořád stejně  

promyšlené a odpovědné. Ona ty velké změny nastolila před čtyřmi lety, nyní uţ jen realizuje. 

Těsně před potvrzením, jsme si ujasnili, ţe nastolené změny pojedou dál- s ní nebo bez. To 

jsem měl dobrý pocit. A já uţ jsem tehdy věděl, ţe ji chceme potvrdit, ale to jsem jí ještě říct 

nemohl.  Nové nápady 

 Ale ona vymýšlí pořád dál- vybavuji si, minulý týden za mnou byla, ţe chtějí internet do tříd.  

Uţ měla zase plán, jak to vyuţijí v projektu, přínos pro děti. Takové jednání mám rád.  



Máte pocit, že se jí třeba něco nedaří? Vzhledem k tomuto časově omezenému FO?  

Pokud ano, nevím o tom. To je ale normální všude. Nemyslím si ale, ţe by to mělo souvislost 

s tím časovým FO. 

Ještě se zeptám, jestli tedy nepozorujete na ředitelce A něco viditelně jiného (pozitivního i 

negativního) v poslední době. 

Nerozumím. Jak to myslíte?  

Myslím tím, jestli teď například musí jinak hospodařit, začala jinak jednat, přehodnotila 

nějak své cíle…je nervóznější, nebo víc aktivní.. 

Nic z toho. 

Z mých dotazů je to všechno. Je něco, co považujete za důležité k tomuto tématu dodat?  

Mám pocit, ţe uţ jsme se bavili o všem. Děkuji. 

 

       V tom případě já děkuji za Váš čas.  

Kódování: 

Řádek   Kód     kategorie   

 Seřazení:   

37 Dobrá koncepce připravenost 

40 Jasné představy připravenost 

35 Zná nedostatky připravenost 

21 nutnost nového programu, oprav Vnitřní potřeby 

45  špatný původní stav budovy Vnitřní potřeba 

52 Realizace velké změny Vnitřní potřeba 

64 Dotační projekty Vnitřní potřeby 

61 Realizace -moderní učení Vnitřní potřeba 

135 Sleduje účel pro děti Vnitřní potřeba 

133 Další nové nápady Vnitřní potřeba 

25  Vedení bez chyb Dobré výsledky 

48 Dobrá zpráva ČŠI Dobré výsledky 

59 Přesvědčila prací Dobrý výsledek 



85 Potvrzení ve funkci Dobrý výsledek 

129  Dobré změny (dřívější) Dobré výsledky 

138 Vše se daří i přes FO Dobré výsledky 

146 Ona nevykazuje jiné chování Dobré výsledky 

56  Sponzoring po změnách bonus 

68 Hodnocení zřizovatele Vnitřní systém zřiz. 

79 Přehled o novelách Vnitřní systém zřiz. 

88 Zastupitelé souhlasí s novelou Vnitřní systém zřiz. 

120 Dva roky na výsledky Vnitřní systém zřiz. 

94 On souhlasí s novelou Osobní pocit 

8   Znalost podřízené Znalost terénu zřiz. 

28 Vhodná kandidátka Očekávání zřiz. 

96 Doufá, ţe FO motivuje ke snaze Očekávání  zřiz. 

106 On nepřipouští zneuţití Očekávání  zřiz. 

114 Poţadavek: Profesionalita, připravenost Očekávání zřiz. 

116 Vztah k lidem, lídr Očekávání zřiz.  

122 Dobré čerpání rozpočtu Očekávání zřiz. 

13 Více místních děti Vnější fakt 

16 Navýšení kapacity mš Vnější potřeba 

70 Sledování práce ředitele Vnější potřeba 

73 Poţadavek Sebereflexe ředitele Vnější potřeba 

76 Finanční ocenění ředitele Bonus od zřizovatele 

43  Spolupráce obce s MŠ Partneři  

 

 

16. Výzkum- dotazníkové šetření s partnerskou ředitelkou MŠ- BB 

Dobrý den paní ředitelko, na základě naší e-mailové korespondence zasílám dotazník k mému 

výzkumnému šetření.  Dotazník Vám zabere nejdéle 10 minut času, předem děkuji za Vaše odpovědi.  

Otázky: 

1) Kdy jste byla zvolena do funkce?  

V roku 2005, po 17 rokoch praxe, výberovým konaním. 



 

2) Jaké je vaše funkční období? 

5 rokov zo zákona, teraz je to moje druhé FO, 2015 mi končí. Chystám sa k novému výberovému 

konaniu. 

 

3) Jaká je na Slovensku praxe ? Dokončete větu: Po uplynutí funkčního období mě čeká… 

…nové výberové konanie vyhlásené zriaďovateľom – mestom  -s funkčným obdobím 2015 / 

2020. Ak nebudem odvolaná. V prípade nezvolenia do funkcie, ak mám trvalý pomer, môžem 

robiť učitelku alebo ma môže nová riaditeľka prepustit. 

 

4) Jaké předpoklady musíte splňovat, aby jste byla vhodnou kandidátkou na ředitelku školy?  

Kvalifikačné predpoklady - stredné odborné vzdelanie s maturitou, 5 rokov odbornej 

pedagogickej praxe, absolvovanie prípravy vedúcich pedagogických zamestnancov- funkčné 

vzdelávanie (dá sa doplniť) 

 

5) Kdyby jste měla neomezené funkční období, co byste mohla dělat jinak než nyní, když máte 

stanoveno x let ve funkci?  

Obmedzujú ma iba financie, takže môžem robiť len toľko každý rok, koľko si môžeme dovoliť,    

nesúvisí to s funkčním obdobím. 

 

6) K funkčnímu období bych ráda dodala: 

5 rokov je dosť dlhé obdobie na splnenie naplánovanej  koncepcie riadenia. Závisí to od 

schopností riaditeľky. Je to adekvátne obdobie na splnenie stanovených cieľov. Je 

nevyhnutnosťou dobrá spolupráca so  zriaďovateľom, zástupkyňami a ostatnými 

pedagogickými i nepedagogickými zamestnancami, rodičmi. V spolupráci so zriaďovateľom 

schopnost zabezpečiť finančné prostriedky na rozvoj MŠ. V našej MŠ je spolupráca na 

výbornej úrovni, a preto sa nám podarilo zabezpečiť  takmer kompletnú rekonštrukciu MŠ. 

 

7) Jaká je Vaše spolupráce se zřizovatelem konkrétně ? 

Máme samostatný školský úrad, čo je veľmi pozitivné. Usmerňuje nás najmä při tvorbe a 

plánovaní rozpočtu. Vykonáva kontrolu v oblasti čerpania a prideľovania finančních 

prostriedkov. V súlade so zákonom kontroluje a raz ročne hodnotí činnost riaditeľky. Raz 

ročne předkládám Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, schvaľuje Školský 

vzdělávací program, Plán kontinuálního vzdelávania, Plán práce, Školský poriadok. Vydáva 

súhlas k organizovanou školských výletov a přerušenou prevádzkou MŠ počas prázdnin. 

Určuje výšku príspěvku zákonného zástupcu Všeobecne závazným nariadením. Zriaďovateľ  

/školský úrad/ počas mojich funkčních období sa snažil vždy klásť potřeby MŠ na popredné 



miesto. V situáciách, keď to nebolo možné, vždy podal vysvetlenie. Ako riaditeľka som  

dostatočne informovaná i o změnách v legislatíve včas, a to práve vďaka zriadeniu školského 

úradu v našom meste. 

 

8) Má vzdělání nebo kariérní řád vliv na funkci ředitelky?  

Veľmi dvôležité je vzdelanie. Kariérny postup zatiaľ nemá vplyv na funkci riaditeľky. Od 

1.1.2017 bude musieť mať riaditeľka 1. atestáciu alebo prvý stupeň vysokoškolského 

vzdelania. Vo funkcii riaditeľky považujem za samozrejmost zvyšovanie kvalifikácie, ktorá sa 

následne odráža v riadiacom manažmente, pomáha riaditeľke kvalifikovane v riadení .  

Využívam takmer každú možnosť vzdelávania, k čomu vediem a podporujem i celý 

pedagogický kolektív. Pociťujem jako nutnosť mať minimálne vysokoškolské vzdelanie 

1.stupňa.   

  Datum vyplnění: …… 15.11.2014 

Děkuji Za Váš čas. Bc. Blanka Nešporová, Hustopeče 

 

       Kódování: 

             řádek   název kódu      kategorie 

9 Omezené  FO na 5 let Praxe                                 

23 Omezení rozpočtem  praxe                                       

27 Dostatečné období na plnění cílů Praxe                                

35  Školský úřad Praxe                                

37 1x ročně kontrola, zpráva o výsledcích u zřiz. praxe 

39 Schvaluje plány- švp, vzdělávání zřiz. praxe 

44 Dostatečná informovanost od zřiz. spokojenost 

48 2017- 1.atestace ředitelky ( kar. systém) legislativa 

50  Nutnost dalšího vzdělávání vzdělávání 

17 SO vzdělávání + FS předpoklady 

31 Schopnost zabezpečit finanč. prostředky očekávání 

29 Dobrá spolupráce se zřizovatelem výhoda 

 

 



17. Dotazníkové šetření SURVIO- CC ředitelky okolních  MŠ -  

popis a závěry  3.-19.11.2014 

 Během výzkumného šetření se zkoumaný subjekt-  ředitelka mateřské školy zmínila o 

názorech na šestileté funkční období. Zajímal mě anonymní názor těchto ředitele. Pro ověřeno 

tohoto názoru jsem zvolila dotazníkové šetření přes portál SURVIO.  

Osloveny byly ředitelky okolních mateřských škol.  Byly vyzvány k anonymnímu 

doplnění dotazníku. Dotazník byl umístěn na webovém portále Survio.com. Tento systém 

nabízí nejen výzkum formou dotazníkového šetření, ale i jeho vyhodnocení. Dotazník nesl 

název Šestileté funkční období ředitelky školy.  Dotazník obsahoval 9 otázek, na kaţdou 

otázku nabízel několik moţností odpovědí. K dotazníkovému šetření bylo osloveno 20 

ředitelek. 10 respondentek dotazník dokončilo, 2 nedokončily a 8 si dotazník pouze prohlédlo. 

Úspěšnost vyplnění tedy byla 50%.  

 

Vyhodnocení:   

Otázka 1: z 10 odpovědí bylo 5 ředitelek ve funkci méně neţ 5 let, 3 více neţ 5 let a 2 více 

neţ 10 let.  

Otázka 2: Respondentky byly v 9-ti případech učitelkami na MŠ více neţ 5 let, 1 méně neţ 5  

let. Tudíţ se jednalo o ţeny, které mají z 90% dlouhodobou praxi v mateřské škole.   

Otázka 3: Od roku 2012 bylo ve funkci potvrzeno 6 z nich, další 2 ve funkci byly potvrzeny 

od roku 2014 a 2 ve funkci nebyly – jednalo se o vedoucí učitelky na mateřských školách 

(organizace MŠ pod vedením ZŠ).      

Otázka 4: Svůj názor na šestileté funkční období označily v 8 případech nesouhlasem, a ve 2 

případech jim nevadí.   

Otázka 5: Z dalších odpovědí vyplývá, ţe 4 z nich si myslí, ţe šestileté funkční období 

povede k nezájmu o ředitelskou funkci, 3 si myslí, ţe můţe vést ke zneuţití moci zřizovatele a 

3 k většímu nasazení práce ředitelky.  

Otázka 6: Z pohledu zaměstnanců se 4 ředitelky domnívají, ţe můţe vést k nejistotě ze změny 

ve vedení školy. Z ostatních odpovědí vyplývá stejným dílem, ţe ředitel bude mít 2x omezené  

moţnosti, 2x ţe ředitel bude pracovat s větším nasazením a 2x se změní atmosféra na 

pracovišti.  

Otázka 7: Ke své reakci na nastupující novelu zákona se ředitelky vyjádřily vesměs jako 



rozčarování, omezení projevu, nejistou a bezmoc, rozpaky. Jen v jednom případě došlo ke 

změně vedení, coţ pomohlo škole.  

Otázka 8: zda je něco, co by měla ředitelka nyní dělat jinak, odpověděly respondentky v 5 

případech, ţe ne, 2x doporučují více propagovat školu, 1x oznamují, ţe nemůţe říci svůj 

názor a 2x neví.    

Otázka 9: Zda by se ředitelka znovu hlásila do funkce se, vyjádřila, ţe 5 z nich by nešlo 

znovu ke konkurzu, 3 by se o to znovu pokusily a 2 se nevyjádřily. 

Kódování:  

13 Délka praxe Praxe                               DVO1 

36 Činnost ředitelky stejná Praxe                               DVO3 

39 50% nezájmu o konkurz Praxe                              DVO 3 

18 Potvrzení ve funkci Spokojenost                    DVO1 

23 Předpoklad nezájmu o funkci Nespokojenost               DVO1 

23 Předpoklad zneuţití moci zřizovatele Nespokojenost                DVO1 

23 Předpoklad více práce Nespokojenost                DVO1 

29 Domněnka omezených moţností řed. Nespokojenost                DVO4 

29 Domněnka většího nasazení řed. Nespokojenost                DVO4 

29 Domněnka horší atmosf. na pracovišti Nespokojenost                 DVO 4 

33 Rozčarování, nejistota, bezmoc z novely Nespokojenost                   DVO 1 
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