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1 Porovnání podmínek přijetí a kriterií pro výběr uchazečů na funkci ředitele školy ve 

vybraných evropských zemích 

2 Porovnání kvalifikačních požadavků pro výkon funkce ředitele školy ve školním roce 

2011/2012 

3 Porovnání oficiálně vyžadované pedagogické praxe delší než šest let v roce 2006/2007 a 

2011/2012 ve vybraných evropských zemích 

4 Přehled speciální povinné přípravy pro řízení organizace před nástupem do funkce ředitele 

školy podle vyžadovaného rozsahu přípravy v roce 2006/2007 a roce 2011/2012 

5 Příprava a vzdělávání ředitelů škol 

6 Porovnání vývoje povinné speciální přípravy budoucích ředitelů škol před nástupem do 

funkce v evropských zemích. 

 

Seznam zkratek 

ČR Česká republika  

EK Evropská komise  

EU Evropská unie Eurydice Network on education systems and policies in Europe  

ICT Information and communication technology – Informační a komunikační technologie  

IEA International Association for the Evaluation of Education Achievement  

ISCED International Standard Classification of Education - mezinárodní klasifikace 

vzdělávání 

OECD Organization for Economic Co-operation and Development – Organizace pro 

ekonomickou spolupráci a rozvoj  

PISA Programme for International Student Assessment  

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  

EURYDICE Evropská informační síť ve vzdělávání Eurydice Network on education systems 

and policies in Europe  
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CESE Comparative Education Society in Europe 

CIES Comparative and International Education Society 

WCCES World Council of Comparative Education Societies - Světové asociace   

srovnávací pedagogiky 

TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study                 

VB Velká Británie 

MBA (Master of Business Administration) 

Seznam pojmů 

Ve výzkumné části  práce vycházíme z Vašutové (2011)  

Řídící pracovníky ve školství pro potřeby diplomové práce zúžíme na ředitele škol 

V mnoha zemích jsou pro ředitele školy využívána různá pojmenování, uváděné příklady 

viz.(Ředitelé, 1997). 

Základní činnost manažerů budeme nazývat funkce (pod tímto pojmem chápeme zároveň 

význam role (Veber a kol. 2009 s. 17) 

Vycházíme z popisu profesní dráhy ředitele školy a jejich fází podle (Bareše, 2012). 

Zabýváme se fází před nástupem do funkce - fází 1. 

Povinná speciální příprava pro řízení organizace před vstupem do funkce ředitele školy 

speciální odborná příprava uchazečů o funkci ředitele školy, která v různých zemích Evropy 

může mít rozdílnou náplň 

 

 


