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Příloha č. 1: Průvodní dopis k dotazníkům 

 

Vážený/á pane/paní, vedoucí odboru školství, 

Vážený zřizovateli, nebo 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

Obracím se na Vás s žádostí o spolupráci. 

Jmenuji se Eva Vodrážková, studuji PgF UK obor Management vzdělávání. Téma mé 

diplomové práce je „Hodnocení ředitelů škol zřizovateli“. Cílem je vytvořit přehled 

nejvíce využívaných forem hodnocení a zjistit, co považují zřizovatelé při hodnocení 

ředitelů škol jako nejvíce významné. Prosím o vyplnění dotazníku, nezabere více 

než 7 minut. Dotazník je anonymní a v mé práci budou použity pouze údaje v obecné 

rovině. Moc děkuji za spolupráci a v případě Vašeho zájmu o výsledky šetření mne 

kontaktujte na vodrazkova.eva@seznam.cz  



 

 

Příloha č. 2: Předvýzkum - Ředitelé 

Hodnocení ředitelů škol zřizovateli 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

Obracím se na Vás s žádostí o spolupráci. 

Jmenuji se Eva Vodrážková, studuji PgF UK obor Management vzdělávání. Téma mé 

diplomové práce je „Hodnocení ředitelů škol zřizovateli“. Cílem je vytvořit přehled 

nejvíce využívaných forem hodnocení a zjistit, co považují zřizovatelé při hodnocení 

ředitelů škol jako nejvíce významné. Prosím o vyplnění dotazníku, nezabere více 

než 7 minut. Dotazník je anonymní a v mé práci budou použity pouze údaje v obecné 

rovině. Moc děkuji za spolupráci a v případě Vašeho zájmu o výsledky šetření mne 

kontaktujte na vodrazkova.eva@seznam.cz 

 

 

1) Kolik let jste již ve funkci ředitele / ředitelky školy? 
Do 2 let- 

3 – 5 let- 

6 – 10 let- 

11 – 15 let- 

Nad 15 let- 

 

2) Jaká je velikost vaší školy? 
 

Méně než 100 zapsaných dětí/žáků-  

Více než 100 zapsaných dětí/žáků –  

 

3) Vaším zřizovatelem je: 
Městská část, obec- 

MŠMT-  

Hlavní město Praha- 

Církev- 

Právnická osoba/osoby- 

Jiný(prosím doplňte) …………..- 

 

4) Kolikrát ročně provádí zřizovatel hodnocení Vaší práce? 
0x 



 

 

1x 

2x 

3x a více 

 

 

5) Jakou formou probíhá hodnocení Vaší práce zřizovatelem? 
Písemná zpráva o práci ředitele 

Hodnotící pohovor 

Jinou (prosím doplňte) ….. 

 

6) Jsou Vám známa kritéria podle kterých hodnotí Vaši práci zřizovatel   
Ano 

Spíše ano 

Spíše ne 

      Ne 

 

7)  Jaká kritéria pro hodnocení ředitelů zřizovatel využívá a jaký jim podle vás 
přikládá důraz? 

 

1- nejméně významné, 2 - spíše nevýznamné, 3 - spíše významné, 4 – nejvíce 

významné 

 

Kritéria 1 2 3 4 

Ekonomická oblast školy a její hospodaření     

Manažerské a řídící kompetence ředitele     

Výsledky kvality edukačního procesu     

Personální vedení školy     

Klima školy     

Rozvoj a péče o prostorové podmínky     

Prezentace školy na veřejnosti     

Spolupráce se zřizovatelem     

Dodržování daných termínů     

Stanovené sankce     

Plnění úkolů vyplývajících ze zákona     



 

 

Získávání mimorozpočtových zdrojů     

Další vzdělávání ředitelů     

Kvalita osobnosti ředitele     

     

Jiná Jaká?     

     

 

8) Která kritéria jsou podle Vašeho názoru nejdůležitější při hodnocení práce 
ředitelů 

škol? 

 

1- nejméně významné, 2 - spíše nevýznamné, 3 - spíše významné,  4 – nejvíce 

významné 

 

Kritéria 1 2 3 4 

Ekonomická oblast školy a její hospodaření     

Manažerské a řídící kompetence ředitele     

Výsledky kvality edukačního procesu     

Personální vedení školy     

Klima školy     

Rozvoj a péče o prostorové podmínky     

Prezentace školy na veřejnosti     

Spolupráce se zřizovatelem     

Dodržování daných termínů     

Stanovené sankce     

Plnění úkolů vyplývajících ze zákona     

Získávání mimorozpočtových zdrojů     

Další vzdělávání ředitelů     

Kvalita osobnosti ředitele     

     

Jiná Jaká?     

     

 



 

 

9) Co, vyplývající z hodnocení, je podle Vašeho názoru pro ředitele škol nejvíce 

motivační a vede ke zlepšení práce? 

1- nejméně motivační, 2- spíše nemotivační, 3 – spíše motivační, 4 – nejvíce 

motivační 

 

 1 2 3 4 

Poskytnutí zpětné vazby     

Projevení zájmu o činnost ředitele     

Možnost vzájemné komunikace mezi ředitelem školy a zřizovatelem     

Návaznost hodnocení na finanční odměnu     

Možnost ředitele prezentovat úspěchy školy     

Jiné? Jaké? 

 

    

 

Děkuji Vám za čas, který jste věnoval/a vyplnění tohoto dotazníku. 

  



 

 

Příloha č. 3: Předvýzkum – zřizovatelé 

Hodnocení ředitelů škol zřizovateli 

Vážený/á pane/paní, vedoucí odboru školství, 

Vážený zřizovateli, 

obracím se na Vás s žádostí o spolupráci. 

Jmenuji se Eva Vodrážková, studuji PgF UK obor Management vzdělávání. Téma mé 

diplomové práce je „Hodnocení ředitelů škol zřizovateli“. Cílem je vytvořit přehled 

nejvíce využívaných forem hodnocení a zjistit, co považují zřizovatelé při hodnocení 

ředitelů škol jako nejvíce významné. Prosím o vyplnění dotazníku, nezabere více 

než 7 minut. Dotazník je anonymní a v mé práci budou použity pouze údaje v obecné 

rovině. Moc děkuji za spolupráci a v případě Vašeho zájmu o výsledky šetření mne 

kontaktujte na vodrazkova.eva@seznam.cz 

 

1) Jste zástupce zřizovatele z: 
(prosím označte) 

Městské části, obce 

MŠMT 

Hlavní město Praha 

Církve 

Právnická osoba 

Jiný (prosím doplňte)…… 

 

2) Jste zřizovatelem  škol a školských zařízení: 
      (prosím označte a počet) 

Mateřských škol…. 

Základních škol…. 

Středních škol…. 

 

Méně než 100 zapsaných dětí/žáků-  

Více než 100 zapsaných dětí/žáků –  

 

 

 

3) Kolikrát ročně provádíte hodnocení práce ředitelů Vámi zřizovaných škol? 



 

 

0x 

1x 

2x 

3x a více 

 

 

4) Jakou formou probíhá hodnocení ředitelů škol? 
Písemná zpráva o práci ředitele 

Hodnotící pohovor 

Jinou (prosím doplňte) ….. 

 

5) Máte předem stanovena kritéria, podle kterých hodnotíte práci ředitelů škol? 
Ano 

Spíše ano 

Spíše ne 

      Ne 

6) Jsou tato kritéria zveřejněna a známa ředitelům škol? 
Ano 

Spíše ano 

Spíše ne 

      Ne 

 

 

7)  Jaká kritéria pro hodnocení práce ředitelů škol využíváte a jaký jim přikládáte 
důraz? 

 

1- nejméně významné, 2 - spíše nevýznamné, 3 - spíše významné, 4 – nejvíce 

významné 

 

Kritéria 1 2 3 4 

Ekonomická oblast školy a její hospodaření     

Manažerské a řídící kompetence ředitele     

Výsledky kvality edukačního procesu     

Personální vedení školy     

Klima školy     



 

 

Rozvoj a péče o prostorové podmínky     

Prezentace školy na veřejnosti     

Spolupráce se zřizovatelem     

Dodržování daných termínů     

Stanovené sankce     

Plnění úkolů vyplývajících ze zákona     

Získávání mimorozpočtových zdrojů     

Další vzdělávání ředitelů     

Kvalita osobnosti ředitele     

Jiná Jaká?     

 

11) Na základě jakých podkladů bývá ředitel školy hodnocen? 

(můžete označit i více možností) 

Inspekční zprávy ČŠI 

Výsledky kontrolních orgánů 

Výroční zpráva 

Osobní pohovor 

Návštěva ve škole 

Zpráva ředitele o splnění stanovených úkolů 

Jiné/Jaké 

12) Co, vyplývající z hodnocení, je podle Vašeho názoru pro ředitele škol nejvíce 

motivační a vede ke zlepšení práce? 

1- nejméně motivační, 2- spíše nemotivační, 3 – spíše motivační, 4 – nejvíce 

motivační 

 

 1 2 3 4 

Poskytnutí zpětné vazby     

Projevení zájmu o činnost ředitele     

Možnost vzájemné komunikace mezi ředitelem školy a zřizovatelem     

Návaznost hodnocení na finanční odměnu     

Možnost ředitele prezentovat úspěchy školy     

Jiné? Jaké?     

Děkuji Vám za čas, který jste věnoval/a vyplnění tohoto dotazníku.  



 

 

Příloha č. 4: Dotazník - Ředitelé 

Hodnocení ředitelů škol zřizovateli 

 
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

Obracím se na Vás s žádostí o spolupráci. 

Jmenuji se Eva Vodrážková, studuji PgF UK obor Management vzdělávání. Téma mé diplomové 

práce je „Hodnocení ředitelů škol zřizovateli“. Cílem je vytvořit přehled nejvíce využívaných forem 

hodnocení a zjistit, co považují zřizovatelé při hodnocení ředitelů škol jako nejvíce významné. Prosím 

o vyplnění dotazníku, nezabere více než 7 minut. Dotazník je anonymní a v mé práci budou použity 

pouze údaje v obecné rovině. Moc děkuji za spolupráci a v případě Vašeho zájmu o výsledky šetření 

mne kontaktujte na vodrazkova.eva@seznam.cz 

 
*Povinné pole 

 

1) Prosím vyberte. * 
Muž

 

 

2) Do které věkové skupiny patříte? *  

• Do 30 let 

• 31 - 40 let 

• 41 - 50 let 

• 51 - 60 let 

• Nad 60 let 
 

3) Kolik let jste již ve funkci ředitele/ředitelky ? *  

• Do 2 let 

• 3 - 5 let 

• 6 - 10 let 

• 11 - 15 let 

• Nad 15 let 
 

4) Jaká je velikost vaší školy? *  

• Méně než 100 zapsaných dětí 

• 100 a více zapsaných dětí  
 

5) Využíváte nefinanční motivaci pedagogických pracovníků? *  

• ano 

• ne 
 



 

 

6) Jaký význam přikládáte nefinanční motivaci? (prosím vyberte možnost 1 – 4) * 1- nejméně 

významné,2 - spíše nevýznamné,3 - spíše významné,4 – nejvíce významné  

 1 2 3 4  

 
    

 

 

7) Znáte motivační faktory u svých zaměstnanců? (prosím vyberte možnost 1 – 4) * 1- rozhodně ne, 

2 - spíše ne, 3 - spíše ano, 4 - rozhodně ano  

 1 2 3 4  

 
    

 

 

8) Jakou formu nefinanční motivace nejvíce využíváte ve své praxi? (prosím vyberte možnost 1 – 4) 

*  

  
nikdy 

nevyužívám 

spíše 

nevyužívám 
spíše využívám 

nejvíce 

využívám 
 

Jistota zaměstnání  
    

 

Možnost spolurozhodovat o 

vybavení třídy 
 

    
 

Příjemná prac. atmosféra, 

přátelské vztahy 
 

    
 

Pružná pracovní doba  
    

 

Možnost seberealizace  
    

 

Možnost dalšího vzdělávání  
    

 

Uznání za dobře odvedenou práci  
    

 

Veřejné uznání za dobře 

odvedenou práci 
 

    
 

Přidělování samostatných úkolů 

(delegování) 
 

    
 

Hodnocení vykonané práce 

(zpětná vazba) 
 

    
 

Kritika práce  
    

 



 

 

  
nikdy 

nevyužívám 

spíše 

nevyužívám 
spíše využívám 

nejvíce 

využívám 
 

Kvalitní pomůcky  
    

 

Přístup k moderním technologiím  
    

 

Vzájemné pochopení, vstřícnost  
    

 

Týmová práce  
    

 

Volnost při výběru 

výchovněvzdělávacích metod  
 

    
 

 

9) Jaká forma nefinanční motivace vám připadá nejefektivnější? *  

  
nejméně 

efektivní 

spíše 

neefektivní 
spíše efektivní nejvíce efektivní  

Jistota zaměstnání  
    

 

Možnost spolurozhodovat o 

vybavení třídy 
 

    
 

Příjemná prac. atmosféra, 

přátelské vztahy 
 

    
 

Pružná pracovní doba  
    

 

Možnost seberealizace  
    

 

Možnost dalšího vzdělávání  
    

 

Uznání za dobře odvedenou práci  
    

 

Veřejné uznání za dobře 

odvedenou práci 
 

    
 

Přidělování samostatných úkolů 

(delegování) 
 

    
 

Hodnocení vykonané práce 

(zpětná vazba) 
 

    
 

Kritika práce  
    

 



 

 

  
nejméně 

efektivní 

spíše 

neefektivní 
spíše efektivní nejvíce efektivní  

Kvalitní pomůcky  
    

 

Přístup k moderním technologiím  
    

 

Vzájemné pochopení, vstřícnost  
    

 

Týmová práce  
    

 

Volnost při výběru 

výchovněvzdělávacích metod  
 

    
 

 

Děkuji za Váš čas 
  



 

 

Příloha č. 5: Dotazník - Zřizovatelé 

Hodnocení ředitelů škol zřizovateli 

 
Vážený/á pane/paní, vedoucí odboru školství, Vážený zřizovateli,  

obracím se na Vás se žádostí o spolupráci. Jmenuji se Eva Vodrážková, studuji PgF UK obor 

Management vzdělávání. Téma mé diplomové práce je „Hodnocení ředitelů škol zřizovateli“. Cílem je 

vytvořit přehled nejvíce využívaných forem hodnocení a zjistit, co považují zřizovatelé při hodnocení 

ředitelů škol jako nejvíce významné. Prosím o vyplnění dotazníku, nezabere více než 7 minut. 

Dotazník je anonymní a v mé práci budou použity pouze údaje v obecné rovině. Moc děkuji za 

spolupráci a v případě Vašeho zájmu o výsledky šetření mne kontaktujte na vodraze@gmail.cz 

*Povinné pole 

 
1) Jste zástupce zřizovatele z:  
(prosím označte) 

o Městské části, obce  

o MŠMT  

o Hlavní město Praha  

o Církve  

o Právnická osoba  

o Jiné:  
 
2) Jste zřizovatelem škol a školských zařízení:  

o Mateřských škol  

o Základních škol  

o Středních škol  
 
3) Kolikrát ročně provádíte hodnocení práce ředitelů Vámi zřizovaných škol?  

o 0 x  

o 1 x  

o 2 x  

o 3 x a více  
 
4) Jakou formou probíhá hodnocení ředitelů škol?  

o Písemná zpráva o práci ředitele  

o Hodnotící pohovor  

o Jiné:  
 
 



 

 

5) Máte předem stanovena kritéria, podle kterých hodnotíte práci ředitelů škol?  

o Ano  

o Ne  
 
6) Jsou tato kritéria zveřejněna a známa ředitelům škol?  

o Ano  

o Ne  
 
7) Jaká kritéria pro hodnocení práce ředitelů škol využíváte a jaký jim přikládáte 
důraz? * 
1- nejméně významné, 2 - spíše nevýznamné, 3 - spíše významné, 4 – nejvíce významné 

 
1 2 3 4 

Personální vedení 

školy     

Ekonomická 

oblast školy a její 

hospodaření 
    

Dodržování 

daných termínů     

Klima školy     
Další vzdělávání 

ředitelů     

Rozvoj a péče o 

prostorové 

podmínky 
    

Prezentace školy 

na veřejnosti     

Stanovené sankce     
Spolupráce se 

zřizovatelem     

Kvalita osobnosti 

ředitele     

Získávání 

mimorozpočtových 

zdrojů 
    

Manažerské a 

řídící kompetence 

ředitele 
    

Výsledky kvality     



 

 

 
1 2 3 4 

edukačního 

procesu 

Plnění úkolů 

vyplývajících ze 

zákona 
    

 
8) Na základě jakých podkladů bývá ředitel školy hodnocen?  
(můžete označit více možností) 

o Inspekční zprávy ČŠI  

o Výsledky kontrolních orgánů  

o Výroční zpráva  

o Osobní pohovor  

o Návštěva ve škole  

o Zpráva ředitele o splnění stanovených úkolů  

o Jiné:  
 
9) Co (vyplývajícího z hodnocení) je podle Vašeho názoru pro ředitele škol nejvíce 
motivační a vede ke zlepšení práce? * 
1- nejméně motivační, 2- spíše nemotivační, 3 – spíše motivační, 4 – nejvíce motivační 

 
1 2 3 4 

Možnost vzájemné 

komunikace mezi 

ředitelem školy a 

zřizovatelem 

    

Poskytnutí zpětné 

vazby     

Projevení zájmu o 

činnost ředitele     

Možnost ředitele 

prezentovat 

úspěchy školy 
    

Návaznost 

hodnocení na 

finanční odměnu 
    

Děkuji za Váš čas 

  



 

 

Příloha č. 6: Rozhovor č. 1 – Zřizovatel městská část 

Dobrý den, nejprve bych Vás ráda požádala o souhlas, že rozhovor bude nahráván 

na diktafon, pro účely zpracování výzkumu nebudou užity žádné identifikační údaje 

a informace budou využity pouze v obecné rovině. 

 

- Jako zřizovatel, jakou formou provádíte hodnocení ředitelů Vámi zřizovaných škol, 

jak často, máte stanovena a zveřejněna kritéria? 

Jsem nově ve funkci, vlastně od voleb, tak jsem doposud, žádné hodnocení ředitelů škol 

neprováděla. Nevím tedy ani jaké jsou zde zaběhlé zvyklosti.  Ale obecně hodnocení 

ředitelů škol se provádí většinou na základě rozhovorů se řediteli a také z výročních 

zpráv. Pokud vím, tak doposud žádná konkrétní kritéria stanovena nejsou a tudíž nejsou 

ani nikde zveřejněna. Před mým zvolením do funkce jsem pracovala jako ředitel školy, 

takže ani já jako ředitel nemám zkušenosti s tím, jakým způsobem hodnotí naši práci 

zřizovatel. 

Nikdy jsem se ani nesetkala s nějakými zveřejněnými kritérii, které by měly sloužit 

k hodnocení práce ředitelů škol. 

 

- A co tedy při hodnocení upřednostňujete (na co berete největší zřetel z toho, 

co ředitel vykonává při své činnosti)? 

Bezproblémový chod školy ze stránky ekonomické, výchovně vzdělávací výsledky, 

které získáme z inspekční činnosti České školní inspekce a vlastně kontrola zřizovatele 

po stránce ekonomické. Takže na základě inspekčních zpráv, zpráv z kontrol a výroční 

zprávy, provede zřizovatel kontrolu činnosti školy, jak si vlastně stojí. 

 

- Co při hodnocení ředitelů škol může pro ně působit motivačně? 

Tak v prvé řadě hlavně podpora.  Podpora zájem ze strany zřizovatele, že s ním jedná, 

že za ním stojí, že je pro něj oporou, že chápe jeho problémy, že když se ředitel obrátí 

na zřizovatele, že potřebuje vyřešit jakoukoli situaci ať už po stránce ekonomické, 

nebo nějaké problémy jiného rázu, vlastně ochota zřizovatele s ředitelem jednat. Někteří 

zřizovatelé chápou školu jako problém, jako balvan a nechtějí nic řešit a to je špatně. 

Já jsem právě zastáncem komunikace se řediteli škol a vždy se snažit o vstřícné jednání 

a řešení dané situace. Je tedy potřeba, aby ředitelé věděli, že se zřizovatelem mohou své 

problémy projednat, že je vyslechne a společně se budou snažit problém vyřešit. 



 

 

Příloha č. 7: Rozhovor č. 2 - Zřizovatel MČ Praha 8 

Dobrý den, nejprve bych Vás ráda požádala o souhlas, že rozhovor bude nahráván 

na diktafon, pouze pro účely zpracování výzkumu, nebudou užity žádné identifikační 

údaje a informace budou využity pouze v obecné rovině. 

Zřizujeme 18 mateřských škol a 15 základních škol. 

 

- Jako zřizovatel, jakou formou provádíte hodnocení ředitelů Vámi zřizovaných škol, 

jak často, máte stanovena a zveřejněna kritéria? 

Hodnocení práce ředitelů se provádí vždycky dvakrát ročně, tedy jednou za půl roku. 

Hodnocení probíhá formou finanční odměny ve výši podle kritérií stanovených radou 

a podle kritérií, které jsou zveřejněný. Je to formou přílohy, která je veřejně přístupná 

a tam si může každý zjistit, za co může mít ředitel odměny. A jsou to věci, které jsou 

všeobecně známé, to znamená typu nadstandardních aktivit, výsledků kontrol, zvýšené 

nároky na řídící činnost po dobu rekonstrukce, výsledky hygienické kontroly, předávání 

všech požadovaných materiálů na odbor školství v termínech a v kvalitě atd., atd.  

Odměna tedy může být maximální částka tedy 50 tisíc za jedno pololetí a 50 tisíc 

za druhé pololetí. Samozřejmě ta výše přidělené částky také závisí na tom, jestli 

je to malá mateřina, nebo velká základní škola. Není to ale tak, že ředitel základní školy 

může mít tolik a mateřské tolik, je to prostě 50 tisíc za pololetí pro ředitele tečka. Takže 

kritéria jsou zveřejněná, jsou známá. 

 

- Která kritéria hodnocení práce ředitelů škol považujete jako zásadní? 

No tak dodržování zákonů, ale to je povinnost, to není na odměnu, dále pak jak už jsem 

říkal dodržování termínů a kvality odevzdávání zadaných úkolů od odboru školství, 

spolupráce se zřizovatelem tak to je alfa a omega, dále pak prezentace na veřejnosti, 

to jsou věci, o kterých víme a jsou viditelné, jak funguje řízení školy uvnitř se máme 

šanci dozvědět pouze ze stížností. Co se týká ekonomické oblasti tak to máme jedenkrát 

ročně se řediteli škol rozbor hospodaření, kde si sedneme a celou problematikou 

ekonomické oblasti dané školy se zabýváme.  

Dále také samozřejmě hodnotíme mimorozpočtové získávání finančních prostředků, 

což víme z darovacích smluv a pronájmů. 



 

 

Hodnocení provádíme na základě inspekčních zpráv z ČŠI, hygieny, finanční naše 

kontrola pan…., dále také na základě výroční zprávy a na základě osobních návštěv 

jedenkrát ročně v každé škole.  

Respondent odbočil od tématu … 

 

- Co na hodnocení může podle vás působit na ředitele motivačně? 

No samozřejmě finanční odměna může do jisté míry působit motivačně, určitě také naše 

výjezdní zasedání, která míváme společně se všemi řediteli jedenkrát do roka jsou 

motivační. Co si ale myslím, že je úplně nejvíc motivační, tak to je dobrý rovný vztah 

ředitele a zřizovatele. Když ředitel ví, že zřizovatel se zajímá o jeho práci a úspěchy, 

že se snaží s ním řešit problémy a hledat cestu nápravy. To že ředitel se může 

na zřizovatele bez obav obrátit. Tak to si myslím, že je asi největší hnací motor pro 

ředitele, že vědí, že to nedělají zbytečně, že mají oporu a ví se o nich. 

 

  



 

 

Příloha č. 8: Rozhovor č. 3 - Zřizovatel MHMP 

Dobrý den, nejprve bych Vás ráda požádala o souhlas, že rozhovor bude nahráván 

na diktafon,  pouze pro účely zpracování výzkumu, nebudou užity žádné identifikační 

údaje a informace budou využity pouze v obecné rovině. 

 

- Mohu se zeptat, jakou formou probíhá u vás hodnocení ředitelů vámi zřizovaných 

škol, jak často hodnocení probíhá, máte stanovena a zveřejněna kritéria? 

Ano, jsou to různé kontroly, návštěvy, výroční zprávy, záznamy z různých kontrolních 

činností například ČŠI. Máme na to přímo odbor kontrolní činnosti, který se tímto 

zabývá. V rámci kontrol probíhají kontroly finanční, kde se hodnotí dodržování 

rozpočtu, rozpočtové kázně a nakládání se svěřenými finančními prostředky, 

dodržování předpisů, zákonů a vyhlášek a výsledky vzdělávání žáků. Tyto kontroly 

probíhají plánovaně, a nebo na základě různých podnětů a stížností. Na všechny tyto 

údaje máme vytvořen formulář, do kterého zaznamenáváme, jakým způsobem 

který ředitel prošel touto kontrolní činností. Máme stanovena kritéria, podle kterých toto 

hodnocení ředitelů probíhá. 

 

- Jsou tato kritéria někde zveřejněna, aby se s nimi mohli ředitelé škol seznámit? 

Ne to nemáme. Tato kritéria nezveřejňujeme a nechceme, aby byla známá dopředu. 

Samozřejmě, že se může stát, že se to někde jako prosákne, ale to už je jiná věc.  

Ta metodika je daná, je na to stanoven formulář, který má každý referent k dispozici 

a do něj podle těchto kritérií vyplňuje hodnocení ředitelů škol, které má na starost. 

Zaznamenává i třeba jak funguje spolupráce, jak se s tím konkrétním ředitelem 

spolupracuje a komunikuje. 

Každý stupeň hodnocení má stanoveno ohodnocení vyjádřené procenty a podle výše 

získaných procent jsou ředitelům přidělovány odměny. Mám tady s sebou manuál tak 

vám mohu přečíst škálu hodnocení.  

Respondent dále předčítal z manuálu pro hodnocení ředitelů škol. 

0% - 20% - podprůměrná úroveň – ředitel nejeví o organizaci zájem, většinou 

realizuje vlastní soukromé aktivity. Nerozumí předmětu činnosti organizace, 

se zřizovatelem nespolupracuje, neuplatňuje manažerské schopnosti 



 

 

21 - 40% - limitující úroveň- Vedoucí této organizace má podprůměrnou úroveň 

manažerských kompetencí. Řídící činnost za ně většinou realizuje jejich zástupce. 

Operativní plnění mimořádných úkolů je nad jejich síly. Úkoly od zřizovatele 

se snaží plnit, ale ve špatné kvalitě. Nedokáže efektivně řídit organizaci 

a ta většinou stagnuje. 

41 - 60%- Průměrná úroveň- Horší flexibilita, nedisponuje přirozenou autoritou. 

Řízení organizace je spíše zvykové, bez reflektování nových trendů. Udržuje 

nastavený systém bez přidané hodnoty. Průměrná úroveň spolupráce 

se zřizovatelem. 

61-80% - Optimální úroveň- Dobrá úroveň manažerských kompetencí a odborné 

erudice. Řídí organizaci bez větších problémů, nejsou však schopni implementovat 

nové trendy a postupy v organizaci. Změna probíhá až v okamžiku akutní potřeby. 

Spolupráce se zřizovatelem je na dobré úrovni. 

81% a více – Nadstandardní úroveň – Vysoká úroveň manažerských kompetencí, 

profesionální nadhled, řídí operativně i tvoří strategie rozvoje organizace, 

mimořádně dobrá spolupráce se zřizovatelem. Velmi dobře se orientují v dané 

problematice. 

Kategorie, které hodnotíme, jsou: úroveň zajišťování poskytovaných služeb, úroveň 

spolupráce u zřizovatele a kategorie hospodářských ukazatelů. 

 

- Čemu z těchto kritérií přikládáte největší důraz? Co je pro Vás jako pro zřizovatele 

na práci ředitelů nejdůležitější? 

Samozřejmě jsou pro nás nejdůležitější výsledky těch kontrol, protože to je nejvíce 

vidět a na tom to v podstatě stojí. Také je pro nás důležité, aby ta škola byla hodně 

vidět, aby měla dobrou pověst, jestli se zapojuje do různých projektů, jestli se snaží 

získávat jiné finanční prostředky. 

 

- Jak často se ředitel výsledky hodnocení práce dozvídá a jakou formou? 

Tak je to dvakrát ročně a pokud se jedná o nějaké kontroly, kde došlo k nějakému 

zásadnímu porušení, tak jsou postihy okamžitý, no a jinak dvakrát ročně.  

Respondent odbočil od tématu… 



 

 

- A ředitel se dozví nějakou formou jak byl hodnocen, nějakým dopisem, nebo máte 

s ním pohovor? 

Ne, ne, ne tak pokud se nejedná o nějaký přestupek, nebo tam na té škole neproběhla 

žádná kontrola, tak je hodnocením pouze ten komentář toho referenta k získaným 

procentům podle kritérií, který slouží jako podklad pro odměnu. 

Respondent odbočil od tématu….. 

 

- Takže ředitel se o výsledcích svého hodnocení dozví  jen z výše  té odměny? 

Ano, podle výše jaká mu byla odměna přidělena, zjistí, jak byl hodnocen. Hodnocení 

jako, že bychom každého ředitele zvali na pohovor neprobíhá, to by se ani nedalo 

obsáhnout v tom počtu ředitelů na jednoho referenta. Tak se nám opravdu nejvíce 

osvědčilo hodnocení formou toho formuláře, kde jsou daná kritéria a dobře se to nechá 

vyhodnotit. 

Pro ředitele je to hodnocení tedy finanční odměnou, přičemž, ale ten komentář 

k té odměně, kolik jako každý konkrétní ředitel dosáhl procent je v podstatě 

vypovídající o tom, jak hodnotíme jeho práci. 

 

- Co při hodnocení ředitelů škol může pro ně působit motivačně? 

Rozhodně jako největší motivace je pro ředitele již ta zmiňovaná odměna a její výše. 

  



 

 

Příloha č. 9: Rozhovor č. 4 - Zřizovatel škol právnická osoba 

Dobrý den, nejprve bych Vás ráda požádala o souhlas, že rozhovor bude nahráván 

na diktafon, pouze pro účely zpracování výzkumu, nebudou užity žádné identifikační 

údaje a informace budou využity pouze v obecné rovině. 

 

- Jakou formou se provádí u Vás hodnocení práce ředitelů vámi zřizovaných škol 

a máte předem stanovena a zveřejněna kritéria? 

Jakou formou, máte na mysli jako jestli písemně, nebo ústně?  

Ano, přesně tak.  

Tak u nás probíhá hodnocení práce ředitelů škol vlastně pouze ústní formou. Máme 

minimálně jedenkrát měsíčně poradu, na které se scházíme se všemi řediteli a řešíme 

veškeré aktuální otázky. U nás v soukromém sektoru je to vše opravdu hlavně 

o komunikaci. Je důležité, aby všichni pochopili své úkoly, co se od nich očekává 

a dokázali je perfektně splnit. Na poradách právě hodnotíme co se konkrétně podařilo 

a kde jsou ještě rezervy na čem je potřeba ještě zapracovat. Každý si musí uvědomovat, 

že je potřebnou součástí soukolí a bez jeho perfektně odvedené práce by to nefungovalo. 

U nás řešíme jiné problémy než ve státním školství. Musíme být mnohem více zaměřeni 

na klienta a na jeho potřeby. Snažíme se o individuální přístup ke všem. Je pro nás 

existenčně důležité jak působíme na veřejnost, jak jsou u nás žáci a rodiče spokojeni 

a zda jdou o nás dobré reference. Z tohoto důvodu je na ředitele kladen úkol dobře 

reprezentovat školu na veřejnosti a zajistit schopný tým pedagogů. To je pro nás 

prioritní. 

Na poradách pak s každým ředitelem projednáváme co se podařilo a dostane se mu také 

patřičného slovního uznání. Možná očekáváte, že uvedu i finanční odměnu, 

ale v soukromém sektoru to tak není. Finance nám vystačí na pokrytí nejnutnějších 

potřeb. Ředitelé a učitelé mají stanoven pevný smluvní plat a tu částku každý měsíc 

dostanou. V případě, že ředitel nedodrží termíny, nebo nějaký úkol nezvládne, výplatu 

mu pozdržíme a dostane ji, až své povinnosti splní. Všichni se tak naučili rychle 

a bezchybně vše plnit a odevzdávat vše v termínu. 

 

- Máte stanovena a zveřejněna kritéria, podle kterých práci ředitelů hodnotíte? 



 

 

Zveřejněna je nemáme, ale všichni jsou obeznámeni, že je nejdůležitější image školy 

a to jak je vnímána na veřejnosti. 

 

- Co ještě dalšího je pro Vás při hodnocení práce ředitelů škol významné? 

Také je velmi důležité, aby žáci z naší školy neodcházeli jinam. Třídy máme naplněny 

na maximálně 15 žáků. Z tohoto důvodu se zaměřujeme i na individuální přístup 

ke všem žákům a snažíme se vždy najít nejvhodnější řešení. Jelikož nechceme stanovit 

neúnosně vysoké školné, je pro nás důležitý každý žák v naší škole a to si musí všichni 

uvědomit a z našeho vystupování na veřejnosti to musí být patrné. Dále velký význam 

přikládáme dodržování termínů, jak jsem již zmiňoval a také je pro nás důležitá 

vstřícnost ředitele k řešení úkolů a vlastně ke komunikaci vůbec. 

- Co si myslíte, že může být pro ředitele škol na hodnocení motivační? 

Určitě je motivační to, že ředitelé vědí, že si jejich práce vážíme a uvědomujeme si její 

náročnost. To projednáváme každý měsíc na poradách. 

  



 

 

Příloha č. 10: Rozhovor č. 5 ředitel školy zřizované městskou částí 

Dobrý den, nejprve bych Vás ráda požádala o souhlas, že rozhovor bude nahráván 

na diktafon, pro účely zpracování výzkumu nebudou užity žádné identifikační údaje 

a informace budou využity pouze v obecné rovině. 

 

- Jakou máte zkušenost, jakožto ředitel s hodnocením ředitelů škol zřizovateli, jakou 

formou to probíhá u vás? 

Já jsem byl jmenován v roce 2010, tak naposledy v loňským roce, tedy v roce 2014 

proběhlo takové to velké hodnocení v rámci mého potvrzení ve funkci.  Hodnocení 

probíhalo takovým pohovorem, rozhovorem, kde jsem představil svoji vizi dalšího 

rozvoje školy a víceméně jsme si tam popovídali s paní místostarostkou, vedoucí 

odboru školství a v podstatě jsme si zhodnotili, jak se ta škola za mého působení 

posunula a kam je třeba dál ji posouvat.  

 

- Takže to bylo hodnocení formou rozhovoru v rámci potvrzení ve funkci a co se týká 

pravidelného ročního, nebo pololetního hodnocení. Jak to u Vás probíhá? Máte 

stanovena, nějaká kritéria hodnocení, nebo na přidělování odměn? 

Zatím nic takového tady na městské části nefunguje. Co já vím, tak sem tady žádné 

hodnocení během roku vlastně nezažil. A tady na městské části … abych řekl pravdu, 

také vlastně ani netuším, na základě čeho jsou nám přidělovány odměny, nevím 

o žádných kritériích k jejich přidělování ani k hodnocení. Nicméně zřizovatel je s námi 

neustále v kontaktu vidíme se  na poradách a neustále monitoruje co na školách probíhá, 

často provádí návštěvy přímo na školách a jedenkrát asi tak za dva měsíce probíhá 

porada ředitelů se zřizovatelem, kde řešíme aktuální situace a problémy na školách. 

Ta návštěva na školách probíhá prostřednictvím vedoucího odboru školství, 

nebo i místostarostky a několikrát do roka na každou školu přijdou. Většinou tyto 

návštěvy bývají spojeny s nějakou aktivitou, třeba s přípravou otevření nových 

přípravných tříd, nebo nových tříd mateřské školy a probíhají tak třikrát do roka určitě. 

No a samozřejmě také při změně politického vedení na obci proběhne také takové 

kolečko po školách, kdy se ten nově zvolený jakoby představí a seznámí se školami 

ve svém obvodě. 

 



 

 

- Co považuje Váš zřizovatel v hodnocení práce ředitele škol podle vás jako zásadní? 

Čemu přikládá největší váhu?  

Tak určitě zřizovatel hodnotí, jak proběhla kontrolní činnost ze zpráv kontrolních 

orgánů. Většinou je zástupce zřizovatele také přítomen při závěrečném hodnocení 

kontrolního orgánu přímo na škole. Třeba vždy při kontrole České školní 

inspekce  zajímá se o průběh kontroly a o výsledek. Dále hodnotí fungování školské 

rady, takže vždy se seznamuje se zápisem ze školských rad, takže tato problematika je 

velmi zajímá. Dále pak hodnotí průběh stavebních a rekonstrukčních prací na školách, 

protože většinou každé léto nějaká stavební akce na školách probíhá. Hodnotí, nakolik 

to bylo pro toho ředitele náročné, zda tam po celou dobu musel být a nějakým 

způsobem aktivně dohledovat. Zatím od té doby co jsem ve funkci tak každý rok tady 

nějaká taková zásadní akce také probíhala. No a co se týká vzdělávací činnosti do toho 

zřizovatel příliš nezasahuje, jen sleduje hodnocení výsledků ČŠI, jednání školské rady 

a co je zajímá je průběh zápisů do mateřských a základních škol.  Po ekonomické 

stránce probíhají na školách namátkové kontroly zřizovatelem, tu jsem měli v loňském 

roce a vše proběhlo v pořádku no a každý rok probíhají na školách audity, 

aby se odsouhlasily výsledky hospodaření jednotlivých škol. Tomu věnuje zřizovatel 

dost velkou pozornost a dost to hlídá. Také samozřejmě zřizovatel sleduje jak se škola 

prezentuje na veřejnosti, jakou má mediální tvář. Také zřizovatele velmi zajímá taková 

ta prezentace školy na venek. Sleduje účast a umístění v různých soutěží, zvláště pak 

zásadní důraz klade na ty, které sám pořádá. Stalo se, že zřizovatel vyhlásil projekt pro 

děti, ale jeho načasování bylo špatné a pro nás jako pro školy bylo pak náročné účastnit 

se projektu a k tomu zvládnout odučit vše potřebné. 

 

- Co Vy osobně  jako ředitel  považujete  za nejdůležitější v hodnocení Vaší práce?  

Pro mě jsou nejdůležitější žáci, tedy výsledky vzdělávání, to jak se ta škola vždy 

posune. Také považuji za velmi významné celkové klima ve škole, jak se dále vyvíjí, 

protože to byla věc na které bylo třeba velmi pracovat a v podstatě je neustále. Dále je 

pro mne významné jak je škola vnímána okolím, jak působí navenek a jak se nám daří 

zvyšovat její vybavenost ke zkvalitňování výuky. Dále považuji jako významné to jak 

se daří řešit různé problémy a stížnosti ve škole. V tomto směru jsem od nástupu musel 

přehodnotit svůj přístup. Nejprve jsem veškeré stížnosti a problémy řešil pouze 



 

 

pohovorem a příliš jsem se tím nezabýval. V současné době přistupuji ke všem 

stížnostem a problémům jako k oficiálním. Vedu o nich záznam, sepisuji záznam 

o každém jednání a posunu v dané věci. A to ať už se jedná o nějaký problém se žáky, 

rodiči, nebo s někým z personálu. Toto chápu jako velmi náročnou a vyčerpávající 

činnost ředitele, ale bohužel velmi nutnou a důležitou. Ne vždy pro to mají pochopení 

i kolegové a  možná že si ani zřizovatelé neuvědomují její náročnost. Je to velká práce 

spousta jednání a komunikování, aby se problém vyřešil na půdě školy a zřizovatel 

nebyl tím zatěžován.  

 

- Co považujete na hodnocení od zřizovatele jako motivační? 

Pro mě by bylo asi největší motivací vědět o co vlastně tomu zřizovateli jde. Spousta 

věcí je zajímá před volbami a po volbách o to ztrácejí zájem. Například v loňském roce 

se zajímali o zvýšení počtu míst mateřských škol a tak jsme začali upravovat třídy 

ve škole, aby mohly sloužit jako další třídy pro mateřskou školu, domluvili jsme učitele 

a vše potřebné a po volbách zřizovatel již neměl o to zájem a vše jsme narychlo zase 

rušili.  Takže taková vrtkavost v názorech zřizovatele je pro práci ředitele asi to nejhorší 

co může být.  

  



 

 

Příloha č. 11: Rozhovor č. 6 - Ředitel školy zřizované městskou částí 

Dobrý den, nejprve bych Vás ráda požádala o souhlas, že rozhovor bude nahráván 

na diktafon, pouze pro účely zpracování výzkumu, nebudou užity žádné identifikační 

údaje a informace budou využity pouze v obecné rovině. 

 

- Jakou formou probíhá u Vás hodnocení Vaší práce zřizovatelem? 

Tak u nás na Praze… je docela dobře zřizovatelem nastaveno setkávání se řediteli škol. 

Potkáváme se vlastně tak jedenkrát za měsíc na poradách na kterých se řešily pracovní 

věci. Součástí porad bylo ale také hodnocení stylu jako tohleto bylo dobře, tohleto bylo 

špatně ale bylo to obecné né konkrétně ředitele školy. Toto by bylo co se týká slovních 

hodnocení asi všechno. Občas také přišel zřizovatel do školy, řekněme tak jednou 

za dva měsíce. Většinou to bylo v rámci pořádaných různých akcí, kterých se jako 

zřizovatel účastnil. No a tady probíhalo také takové neformální hodnocení, 

které většinou vztahovalo ke konkrétní akci a jejímu vydaření. Docela z mého pohledu 

musím říci, že má zájem o celkové dění ve školách a když je pozván na nějakou akci 

ve škole, vždy někdo jako zástupce zřizovatele přijde. Také vždy při dokončení nějaké 

investiční akce na škole se zřizovatel přijde podívat. Takže mohu říci, že zřizovatel 

školy a dění na nich velice dobře zná a má o ně zájem, alespoň doposud to tak bylo.  

Co se dále týká hodnocení, tak vlastně dostáváme jako platový výměr, kde je mimo tarif 

stupeň třídu a příplatek za vedení ještě osobní ohodnocení, které je již jako hodnocení. 

Zřizovatel v příplatku za vedení přiděluje počet procent určitým sledovaným 

ukazatelům. Manažerské schopnosti, organizační schopnosti, ekonomická stabilita 

a podle toho kolik určí procent v té dané oblasti se mění výše příplatku za vedení. 

Podobně to má také nastaven i osobní příplatek, kde jsou také přidělována procenta 

a podle jejich výše se mění výše příplatku. Zde sledují jiné oblasti a to kvalita výchovně 

vzdělávacího procesu, stabilita a kvalita pedagogického sboru a plnění ekonomických 

ukazatelů. V podstatě na počátku mé kariéry ředitele jsem měl plat srovnatelný jako 

učitel na naší škole, ale s postupem let ve výkonu funkce se mi díky těmto příplatkům 

můj plat zvedl asi na jeden a půl násobek platu učitele. Co vím tak vyšší příplatek 

za vedení mají  ředitelé, kteří mají pod sebou i mateřinu a naopak nižší měli ředitelé, 

kde byly nějaké ekonomické problémy, třeba z důvodu nenaplněnosti, což se u nás říct 

nedalo. Když už to tak řeknu tak nám skoro vypadávají děti z oken kolik jich máme 

chce k nám i jít. Takže tento ekonomický ukazatel je u nás vždy dobře plněn. 



 

 

Pak dostáváme odměnu a nikdy tam není napsáno za co se ta odměna vlastně přiděluje. 

Můj takový odhad je, že v odměně se už ukazuje takový ten osobní dopad vztahu ředitel 

zřizovatel. Byla tady ředitelka, která si na něco pořád stěžovala, jakoby pořád 

přehazovala nějaké problémy a ona v podstatě nikdy neměla žádné odměny. Ten kdo 

vše řešil samostatně a makal tak odměnu dostal, ale nikdy nebylo stanoveno konkrétně 

za co. To považuji za chybu a myslím, že by bylo dobré vědět za co je odměna 

přidělena. Většinou ta odměna bývá dvakrát za rok ve výši jednoho až dvou platů, ale 

není určeno za co. Jestli zřizovatel má nějakou tabulku ve které jsou kritéria podle 

kterých odměny přiděluje to opravdu netuším a není ani nikde zveřejněna. Dokonce 

jako ředitelé nedostaneme ani nějaký doklad jako dopis, na jehož základě si máme 

odměnu vyplatit. To by možná mohl být problém, když by přišla nějaká kontrola. 

Kolik má dostat který ředitel odměny dostala vlastně pouze naše účetní v jedné  tabulce 

pro všechny ředitele. 

 

- Co považuje Váš zřizovatel v hodnocení práce ředitele škol podle vás jako zásadní? 

Čemu přikládá největší váhu?  

Určitě hodně dbá zřizovatel na komunikaci vstřícnost ředitelů vůči zřizovateli, 

pak na celkovou image školy, na to jakou má pověst a jak působí ta škola na veřejnost 

no a také na kvalitu výuky. Berou zřetel na zprávy z hodnocení ČŠI, zprávy od rodičů 

on totiž pan ….je velice schopný člověk a tyhle informace je schopen si sehnat. 

Má zájem o přijímací zkoušky, semináře, webové stránky škol a o další různé 

informace, které mu utvoří obrázek o té škole. Hodně do toho zahrnuje tedy i osobní 

sympatie a to bych tak řekl, že z 30%, což je hodně a záleží na tom jak je člověk 

s panem …za dobře. 

 

- Co považujete vy sám jako zásadní kritérium při hodnocení vaší práce? 

Podle mého názoru je úplně nejdůležitější klima školy, to jak to tam celkově funguje, 

jak se tam každý cítí jak to dýchne na každého návštěvníka.  Pak také samozřejmě 

je důležité to jakých výsledků dosahují žáci, jak se jim daří ve srovnání s jinými školami 

a jaká je celková úroveň vzdělávání na naší škole. 

 

 



 

 

- Co považujete na hodnocení od zřizovatele jako motivační? 

Já považuji jako motivační jednoznačně finanční odměnu z toho, že mě poplácá 

po rameni se nenajím. Možná to souvisí s mojí současnou situací, kdy manželka 

je na mateřské, máme čtyři děti a potřebujeme každou korunu. 

 


