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ABSTRAKT 

Předkládaná diplomová práce podává informace o problematice podpory začínajícím 

ředitelům mateřských škol. Zabývá se proměnami této podpory v období od roku 1990 po 

současnost. Cílem diplomové práce je zjistit názory ředitelů škol preprimárního vzdělávání 

v Praze na podporu při jejich nástupu do funkce ze strany státu, zřizovatele, středního 

managementu, bývalého ředitele, ostatních kolegů a vzdělávacích institucí. Teoretická část 

diplomové práce představuje základní pojmy, které se týkají manažerských funkcí ředitele 

školy, jeho kompetencí a historického vývoje funkce ředitele mateřské školy v kontextu s 

podporou při jeho nástupu do funkce. Upozorňuje na nutnost vnější podpory ředitelů škol 

na jejich profesní dráze, a to především v období jejich začátků. Empirická část práce 

vychází ze studia odborné literatury a z výsledků dotazníkového šetření. Vyhodnocuje 

zkušenosti ředitelů v etapě začátků jejich kariéry ředitele. Hodnotí kvalitu pomoci, 

upozorňuje na chybějící články subvence. Autorka v diplomové práci navrhuje opatření, 

která by zkvalitnila úroveň podpory pro začínající ředitele mateřských škol. Úspěchem této 

práce by byla skutečnost, kdyby její závěry přispěly k dalšímu rozsáhlejšímu výzkumu, 

například ke srovnání podpory začínajících ředitelů mateřských škol v různých lokalitách 

a tím oslovily činitele oblastí, které se zabývají zvyšováním úrovně naší vzdělávací 

politiky.  

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Ředitel školy, kompetence, profesní role, manažerské funkce, podpora, preprimární 

vzdělávání 
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ABSTRACT  

 

This diploma thesis provides information on the subject of supporting beginning 

kindergarten headmasters. It deals with the changes of this support from 1990 until the 

present. The objective of this diploma thesis is to find out the opinions of the headmasters of 

pre-primary education schools in Prague concerning the support provided by the state, school 

authority, middle management, the previous headmaster, other colleagues and educational 

institutions upon taking up their the post. The theoretical part introduces the basic terms 

connected with the headmaster’s managerial functions and competences as well as with the 

historical development of the kindergarten headmaster’s function in relation to the support 

received upon taking up their post. It points out the necessity of external support of 

headmasters during their career, especially in its beginning. The empirical part of the thesis 

is based on studying specialised literature and on survey results. It assesses the 

headmasters’ experience at the beginning of their careers as headmasters. It evaluates the 

quality of assistance provided and points out the missing links of subvention. The author 

suggests taking such measures that increase the quality of the assistance received by 

beginning kindergarten headmasters. The success of this thesis would be if its conclusions 

contributed to further, more extensive research, for example, comparing the support of 

beginning kindergarten headmasters in different places, which would draw the attention of 

authorities dealing with the increase in the level of our educational policy.  

   

KEYWORDS  

Direktor, competences, professional role, management functions, support, pre-primary 

education  
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1 Úvod 

Za základ zdárného rozvoje společnosti i jednotlivce se považuje vzdělávání. Hovoří se 

o potřebě vzdělávání nepřetržitého, o přechodu k učící se společnosti. Je dokázáno, že 

učení a vzdělanost se může stát východiskem k řešení řady důležitých společenských 

problémů.  

Požadavky na znalosti a dovednosti člověka se v moderní společnosti neustále mění. 

Jedinec, aby si zachoval svou flexibilnost, musí své znalosti a dovednosti neustále 

prohlubovat a rozšiřovat. 

Daří se společnosti vytvářet předpoklady, které vedou jedince k vlastnímu rozhodnutí 

studovat a udrží u něj touhu po získávání vědomostí? Dokáže společnost vytvářet co 

nejlepší podmínky pro studenty, aby mohli ve školách dosahovat maximálních výsledků?  

Je jisté, že za úspěšností školy stojí kvalitní učitelé. Jejich kompetence a schopnosti 

ovlivňují edukační výsledky studentů. Z četných studií ale vyplývá, že škola může být 

vynikající pouze tehdy, pokud je schopné její vedení. Chod školského zařízení, v podstatě 

celý školský systém, stojí na kvalitě ředitelů1 škol. 

Otázkou zůstává, zda si představitelé našeho školského systému důležitost ředitelů 

škol uvědomují a zda jim na jejich nelehké cestě pomáhají. A to především ředitelům, kteří 

na tuto cestu teprve vstupují. 

V České republice zatím neexistuje závazný dokument, který by určoval, jak má 

vypadat podpora začínajícím ředitelům v počáteční fázi jejich nástupu do funkce. Většina 

začínajících ředitelů před nástupem do funkce neprochází odbornou přípravou, nikdo je 

nepodporuje ze strany zkušenějších ředitelů, zřizovatele. Ani neustále se měnící podoby 

rolí ředitelů českých škol (viz subkapitola 2.2) jim nástup do funkce neusnadňují. Mnohá 

šetření prokázala, že tuto etapu provází nejistota, pocit osamocení, neznalost, nedostatečná 

připravenost. 

Tato diplomová práce je orientovaná do oblasti předškolního vzdělávání, protože 

autorka práce se mnoho let v prostředí mateřské školy pohybuje, a tím je jí specifičnost řízení 

těchto institucí blízká. Uvědomuje si, že problematika ředitelů mateřských škol je většinou 

                                                 
1 V teoretické části diplomové práce bude souhrnně používán pojem „ředitel školy“namísto ředitel/ka školy, 

protože v odborné literatuře je využíván rod mužský. Nejde proto o diskriminaci žen. 
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odsunována do pozadí. Diplomová práce se proto pokusí zjistit způsoby podpory ředitelům 

mateřských škol v průběhu 25–ti let, od roku 1990 do současnosti. Zhodnotí, jaká pomoc 

byla pro ředitele ve sledovaném období důležitá, jakou subvenci dostali a jakou podporu 

by pro začínající ředitele doporučili. 

Cílem této diplomové práce je na základě analýzy odborné literatury a vlastního šetření 

zjistit názory ředitelů veřejných škol preprimárního vzdělávání v Praze na podporu při jejich 

nástupu do funkce ze strany státu, zřizovatele, středního managementu, bývalého ředitele, 

ostatních kolegů a vzdělávacích institucí. Podle zjištěných informací bude vytvořen návrh 

doporučení na úrovni poskytovatele podpory na ideální možnosti subvence pro začínající 

ředitele mateřských škol, který by usnadnil nástup do funkce a pomohl jim úspěšně 

fungovat v této počáteční fázi.  

Diplomová práce obsahuje část teoretickou a část empirickou. Teoretická část je 

rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá charakteristikou pojmu ředitel školy 

a předpoklady pro výkon funkce ředitele. V druhé kapitole jsou obecně popsány nutné 

kompetence a předpoklady pro výkon funkce ředitele a měnící se povinnosti ředitele 

mateřské školy ve sledovaném období. Tato kapitola také představuje nadřízené orgány 

škol a školských zařízení. Kapitola třetí přibližuje charakteristiku preprimárního 

vzdělávání, zabývá se specifikací řízení mateřské školy a konkurencí mateřských škol. 

Čtvrtá kapitola se zaměřuje na podporu pro začínající ředitele mateřských škol.  

 Závěrečná práce čerpá zejména z literatury, která teoreticky pojednává 

o manažerských funkcích ředitele školy, kompetencích ředitele školy a měnících se 

povinnostech ředitele mateřské školy v kontextu podpory při nástupu do funkce. 

Teoretická část diplomové práce se opírá především o literaturu autorů Milana Pola, 

Lenky Slavíkové, Václava Trojana, Ireny Trojanové, Márie Pisoňové a Zuzany Bečvářové, 

kteří se zabývají problematikou náročnosti funkce ředitelů škol. Práce také vychází 

z odborných článků týkajících se vnější podpory začínajících řídících pracovníků ve 

školství, přípravy modelu kariérního systému ředitelů. Inspiruje se bakalářskými 

a diplomovými pracemi, které hodnotí vzdělávání začínajících ředitelů mateřských škol 

v souvislosti s nelehkým obdobím na počátku jejich nástupu do funkce ředitele.  Empirická 

část diplomové práce je věnována výzkumnému šetření, skládá se z metodiky výzkumného 

šetření, interpretace dat a výsledků šetření. Závěr práce se opírá o propojení poznatků 
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z teoretické a empirické části a předkládá doporučení na úrovni poskytovatelů podpory pro 

začínající ředitele mateřských škol. 
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2 Ředitel školy  

„Obklopený mnoha lidmi, a přesto sám. Zodpovědný za množství procesů, a přesto často 

váhající, rozvažující důsledky svého konání. Radící a pomáhající mnoha lidem, a přesto 

toužící po radě, pomoci, zastavení. Ředitel či ředitelka školy a vůbec řídící pracovníci ve 

školství jsou dosud málo vnímanými, chápanými a taktéž málo oceňovanými postavami 

našich škol. Přitom na jejich bedrech leží tolik, že je na místě klást si otázku, zdali to ještě 

lze unést. Jsou to lidé stojící na vrcholu pomyslné pyramidy celé školy, případně nějakého 

úseku, týmu, skupiny, lidé se značnou mírou odpovědnosti za práci druhých. Počítá se 

nějak automaticky s tím, že ředitel všechno zvládne, postará se o finance, budovu 

a vybavení školy, najde a zaplatí dobré učitele, bude komunikovat s rodiči, panem 

starostou či radními pro školství, bude školu adekvátně reprezentovat a propagovat její 

práci.“ (Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012, s. 11)  

Tato slova z knihy Kompetence řídících pracovníků ve školství přesně vystihují 

problematiku řízení školských institucí a nelehkou úlohu jejich vedoucích pracovníků.  

          Postavení ředitele ve škole, jeho pravomoci a odpovědnosti jsou dány právními 

předpisy. Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů je ředitel školy statutárním 

orgánem. Ředitel odpovídá za to, že škola nebo školské zařízení poskytuje vzdělávání 

a služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy. Má zodpovědnost za 

odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb. Dále stanovuje podmínky 

provozu školy, odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu, rozhoduje 

o právech a povinnostech v oblasti státní správy v určených případech. (školské zákony, 

2012, s. 181–183) 

         Dalším právním předpisem, který určuje kompetence ředitele, je zákon 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících. Ředitel je povinen řídit se prováděcími předpisy, kterými 

jsou nařízení vlády a vyhlášky MŠMT a závaznými pokyny vydávanými zřizovateli. 

Ředitel školy jako statutární zástupce má i roli zaměstnavatele.                                                   

Řídí se proto i zákonem 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů.                                                                                                                              

Schopný ředitel rovná se dobrá škola. Post ředitele školy s sebou přináší mnoho 

úkolů.  Především vytvářet kvalitní vzdělávací nabídku, školu vhodně prezentovat, 

formovat dobrou image školy. A neméně důležitým úkolem ředitele školy je dobře 
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komunikovat s veřejností, s žáky a zaměstnanci školy. V neposlední řadě rozhodovat, kam 

bude škola směřovat a orientovat se v podmínkách pro poskytování dotací, grantů. 

 

2.1 Předpoklady pro výkon funkce ředitele školy 

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

v § 5 vymezuje předpoklady pro výkon činnosti ředitele. Ředitelem školy může být fyzická 

osoba, která splňuje předpoklady pro výkon funkce pedagogického pracovníka. Tím se 

rozumí plná způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace, bezúhonnost, zdravotní 

způsobilost a zkouška z českého jazyka. (školské zákony, 2008, s. 411)  

Délka pedagogické praxe pro ředitele je stanovena v rozmezí od jednoho roku do 

čtyř let v členění podle velikosti a typu školského zařízení. U školského zařízení 

preprimárního vzdělávání minimálně tři roky. Nemusí se vždy jednat o přímou 

pedagogickou činnost, ale lze využít i praxe obdobného charakteru. Jelikož ředitel stále 

zůstává pedagogem s povinností přímé vyučovací povinnosti, praxe ve školství je nutností. 

V zákoně č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů je uvedeno, že ředitel musí absolvovat studium pro ředitele škol 

v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nejpozději do dvou let ode dne, kdy 

začal činnost ředitele školy vykonávat. (školské zákony, 2008, s. 412) 

 Pro uchazeče o funkci řídícího pracovníka a nově jmenované řídící pracovníky ve 

školství je ke splnění kvalifikačních předpokladů určeno studium pro ředitele škol 

a školských zařízení podle § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb. Cílem tohoto studia je přiblížit 

účastníkům základní předpisy školského práva, pracovního práva, ekonomiky 

a financování škol a školských zařízení. Obsah studia vychází z klíčových profesních 

kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení. Studium vrcholí závěrečnou 

zkouškou před komisí.  

Další možnost nabízí studium, které se uskutečňuje v rámci celoživotního vzdělávání 

na vysoké škole. Obsahuje zejména znalosti teorie a praxe školského managementu, práva, 

ekonomiky, pedagogiky, psychologie, bezpečnosti a ochrany zdraví, komunikace 

a informačních technologií. Studium zakončuje závěrečná písemná práce a závěrečná 

zkouška před komisí. Pedagogická fakulta UK nabízí také nepovinné studium 

managementu v bakalářském i magisterském studiu v akreditovaném vysokoškolském 
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vzdělávacím programu v oboru školský management a management vzdělávání. Katedra 

školského managementu je pracoviště, které vzdělává řídící pracovníky především 

v oblasti školské problematiky. Seznamuje je s nejnovějšími poznatky teorie organizací, 

managementu a leadershipu, andragogiky, pedagogiky a i mnohých dalších vědních 

disciplín zasahujících do tohoto oboru. Snaží se o vzájemné působení teorie s praxí 

vedoucích pracovníků školského vzdělávacího systému. I když toto studium není nezbytné, 

je pro vedoucí pracovníky školství velmi vhodné. (Centrum školského managementu, 

2016) 

 

2.1.1 Osobnostní předpoklady ředitele školy 

Podle Pisoňové lze osobnost vymezit jako specifickou a zároveň komplexní kvalitu 

člověka, která se tvoří na základě jeho genetického vybavení, vrozených dispozic 

a formováním prostředí, a to přírodním, sociálním, kulturním a také duchovním. (Pisoňová, 

2014, s. 74, vlastní překlad)                    

V současné době jsou na schopnosti ředitele školy kladeny mimořádné požadavky. 

Předpokládá se, že dobrý ředitel vnáší do života školy klid, harmoničnost a efektivitu 

veškeré činnosti jako předpoklad příznivé výchovně vzdělávací atmosféry. (Talis, 2013, s. 

27–29)  

 Jakými osobnostními předpoklady by měl ředitel školy pro výkon vedoucí funkce 

disponovat?  

Na základě shrnutí poznatků sledované problematiky vyplynulo, že výchozím 

předpokladem je asertivita. Adekvátně obhajovat své postoje před ostatními lidmi, být 

schopný prosadit se prostředky, které odpovídají situaci. Neméně důležitá je důslednost, 

osobnostní rys, považovaný za součást emocionální inteligence. Souvisí se schopností 

sebekontroly, dotahování věcí do konce. Dobrý vedoucí pracovník věří ve vlastní hodnotu, 

ve své schopnosti. Ví, že něco umí a má co předat. Dalším důležitým osobnostním 

předpokladem pro ředitele školy je empatie. Je označována za jeden z klíčových faktorů 

emoční inteligence. Vcítit se do pocitů druhých lidí je často uměním. (Vacková, 2010, 

s. 10) 
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Od ředitele školy se očekává dynamický přístup k práci, související s entuziasmem. 

Vedoucí pracovník s vysokým entuziasmem dokáže svou práci dělat s nadšením a dokáže 

toto nadšení přenášet na své kolegy. Flexibilita je dalším nepřehlédnutelným faktorem pro 

vedení organizace. Hledat a vítat změny, neulpívat na daném stavu věcí. Ochota rozvíjet se 

souvisí se soustavným vzděláváním, s odvahou investovat do svého rozvoje v očekávání 

kariérního úspěchu.  

Bez tolerance, schopnosti vidět podřízené realisticky, schopnosti spolupracovat 

i s lidmi, kteří nejsou dokonalí, si nelze vedoucí funkci představit. Umět využít kapacity 

svých zaměstnanců a nesnažit se vynucovat z nich potenciál, který nemají. I to je 

předpokladem dobrého ředitele. Neopomenutelná je vůle, schopnost překonávat překážky 

a vyrovnávat se s obtížemi, případným neúspěchem. Kladný postoj k vyšším etickým 

a morálním hodnotám je samozřejmostí. (Vacková, 2010, s. 10) 

Pro ředitele škol jsou nepostradatelné i vlastnosti, které souvisejí se společenským 

a kulturním vystupováním, a proto je pro ředitele důležitá orientace v literatuře, kultuře, 

technice, ve sportu apod. Jen tak může být příkladem pro své zaměstnance, studenty 

a rodiče. (Mrhač, 2005, s. 59) 

 

2.1.2 Kompetence ředitele školy 

 V současné době se ředitel školy stává z důvodu velké samostatnosti škol spíše 

manažerem. Manažerem, který musí školu řídit, vést a unést zodpovědnost za svá 

rozhodnutí. Aby všechny své povinnosti dokázal zvládnout, potřebuje správné dovednosti, 

znalosti a především kompetence. Ve všeobecném pojetí jsou kompetence chápány jako 

komplex znalostí a dovedností. Také jako pravomoc a schopnost vykonávat určitý úkol, 

funkci. V případě ředitelů školských zařízení je možné pojmout kompetence jako 

předpoklady, které mu dávají možnost řídit školu co nejefektivněji. Pojem kompetence se 

začal objevovat v české literatuře zabývající se manažerskou problematikou 

v devadesátých letech dvacátého století. Začal nahrazovat termíny dovednosti a znalosti. 

Kompetence mohou mít dvojí význam. Je to rozsah pravomocí a v druhém významu 

způsobilost k dané činnosti. (Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012, s. 22–23) 
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Slavíková ve své publikaci vysvětluje kompetence takto: 

„V obecné rovině se pojem kompetence vysvětluje jako schopnost, způsobilost, pravomoc 

či moc, u řídících pracovníků je nejčastěji používán termín manažerské kompetence, který 

zahrnuje dva přístupy: 

1. Kompetence od jiného (příslušnost, pravomoc, odpovědnost) tento pojem 

vyjadřuje soubor rozhodovacích pravomocí, které plynou z pozice funkce ředitele školy. 

Jsou dány zejména od formální autority (ze strany zřizovatele). Z nich pak vyplývá 

odpovědnost za důsledky rozhodovacích procesů. Mohou se spojit i s termíny – moc, vliv, 

poziční autorita. 

2.  Kompetence od sebe – jedná se o obecné schopnosti adekvátně zhodnotit situaci 

a dokázat jí přizpůsobit své jednání, případně umět na situaci reagovat zásahem do 

systému, který se v důsledku tohoto proaktivního jednání žádoucím způsobem promění 

(kompetence od sebe) – tedy schopnost, způsobilost), jedná se o způsobilost, skutečnou 

profesionalitu. Někdy se používá termín pracovní způsobilost, profesní kompetence. Jsou 

spjaty s oblastí emoční inteligence. (Slavíková, 2008, s. 42–43) 

Bareš (Bareš, 2012, s. 126), další autor zabývající se kompetencemi ředitelů škol, ve 

své práci prokázal, že výkon funkce ředitele školy patří mezi nejnáročnější manažerské 

pozice. Uvádí, že je to dáno rozsahem potřebných kompetencí. Ředitel školy totiž musí 

disponovat nejen základními manažerskými kompetencemi stejně jako manažeři jiných 

firem (strategické kompetence, kompetence zaměřené na týmovou práci apod.), ale 

současně souborem kompetencí vyplývajících ze specifického školského prostředí 

(kompetence řízení procesu vyučování a tvorby učebního prostředí, kompetence zaměřené 

na kvalitu vyučování a školy apod.).   

Jaký by tedy měl být kompetenční model ředitele školy? Není dost možné vymezit 

jedinou správnou předlohu kompetencí, kterými by měl ředitel školy disponovat, ani nelze 

sestavit žebříček kompetencí podle jejich důležitosti. V knize autorů Lhotkové, Trojana, 

Kitzbergera se ale podařilo tuto problematiku na základě teorie i praktických zkušeností 

velice dobře uchopit. Možný kompetenční model ředitele školy je strukturovaný do šesti 

základních oblastí a každá oblast se dále člení na kompetence dílčí. (Lhotková, Trojan, 

Kitzberger, 2012, s. 56) 
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 Kompetence lídra          

Ředitel dokáže sestavit vizi odpovídající potřebám školy, umí stanovit priority 

a rozhodnout o naléhavosti a důležitosti každé z nich. Vhodně propaguje a zviditelňuje 

školu na veřejnosti, dosahuje svým působením a příkladem optimálního výkonu u členů 

svého týmu. 

 Kompetence manažera 

Ředitel stanoví strategii, dokáže pojmenovat měřitelné cíle ve shodě s vizí organizace. 

Správně provádí personální politiku, zajišťuje pro školu finanční zdroje mimo stanovený 

rozpočet (doplňková činnost, sponzoring). Zvládá všechny manažerské funkce. 

 Kompetence odborné 

Ředitel řídí školu v souladu s platnými právními a ekonomickými předpisy, sleduje trendy 

vývoje školství a dokáže je realizovat v životě školy. Vhodně komunikuje se všemi 

zaměstnanci i s partnery školy, dokáže komunikovat i v cizím jazyce. 

 Kompetence osobnostní 

Ředitel zvládá svoji práci, protože si dokáže rozvrhnout čas. Pravidelně se vzdělává, 

poučuje se z vlastních chyb. Umí se rozhodovat a nést důsledky svých rozhodnutí. Dokáže 

pracovat pod časovým tlakem. 

 Kompetence sociální 

Ředitel umí sestavit tým a pracuje se všemi jeho členy. Konflikty řeší otevřeně, 

neprodleně. Zvládá odpor ke změnám. Navazuje spolupráci s partnery školy a tuto 

spolupráci dokáže pro školu dobře využít. Akceptuje podmínky vytvořené zřizovatelem 

školy a legislativním rámcem. 

 Kompetence řízení a hodnocení edukačního procesu 

Ředitel dokáže naplánovat a implementovat školní vzdělávací program, který odpovídá 

škole, žákům a situaci, v níž se škola nachází. Neustále zjišťuje výsledky vzdělávání 

a zlepšuje výchovně vzdělávací proces. Pro optimalizaci edukačního procesu využívá nové 

poznatky šetření a výsledků v předstihu využívá k obnovení školního vzdělávacího 

programu svojí školy. (Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012, s. 62–63) 
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Kompetence nutné pro kvalitní výkon funkce ředitele školy jsou rozsáhlé, zasahují 

do různých oblastí. A soubor předpokladů, znalostí a dovedností vztahující se k výkonu 

práce ředitele zatím není v systému rozvoje řízení školy nastolen.    

 

2.2 Profesní role ředitele školy 

Být schopným ředitelem školy neznamená být jen kvalitním pedagogem, ale také 

vynikajícím manažerem. Úspěšnost ředitele bývá obvykle hodnocena podle úspěšnosti 

školy, kterou ředitel řídí. Pokud chce být ve své profesi ředitel uznávaný, musí dobře 

zvládat veškeré činnosti, které s funkcí manažera školské instituce souvisejí.                                             

Profesní role, které musí ředitel vzdělávací instituce ovládat, jsou role lídra, manažera 

a vykonavatele. 

Warren Bennise prohlásil, že manažeři dělají věci správně a lídři dělají správné věci 

(Vodáček, 2005, s. 178). Tím vyjádřil neodlučitelnost vedení a řízení organizace a pojal ho 

jako celistvý proces. Dá se říci, že lídr vymezuje strategické cíle a pravidla a manažer 

zajišťuje naplňování těchto cílů prostřednictvím lidí v organizaci. Ve školském prostředí 

ředitel v roli lídra určuje vize, které jsou obsaženy v dokumentech rozvoje školy a školním 

vzdělávacím programu a zároveň musí v roli manažera uskutečnit plnění těchto daných 

cílů. 

 

2.2.1 Ředitel školy jako lídr 

Lídr vede, inspiruje, určuje směr vývoje organizace. Svým příkladem a motivací 

posiluje týmové myšlení lidí. Ředitel školy v roli lídra musí být respektován kolektivem 

zaměstnanců, partnery školy. Zná odpovědi na otázky, jaká je situace školy, jaký je 

konečný cíl a jak ho dosáhnout. Ředitel školy jako lídr vymezí přesný směr činnosti školy, 

povzbuzuje a vhodně přesvědčuje své spolupracovníky a podřízené o nutnosti změny. Zná 

kvality jednotlivých pracovníků, jejich schopnosti podporuje a cíleně využívá pro rozvoj 

organizace. Tato role ředitele je považována za zásadní pro rozvoj školy a všech zaměstnanců. 

Ale je velmi těžce uchopitelná a asi nejméně rozvíjena.  

Mají ředitelé škol dostatečné schopnosti být lídry? Mají dostatečný čas tuto roli 

vykonávat?  
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Z výroční zprávy ČŠI z roku 2010/2011 vyplývá, že strategické plánování silnou 

stránkou ředitelů škol nebývá. Podle Světlíka si musí ředitelé škol nutnost profesionálního 

vedení škol uvědomovat. Nezbytností se jeví určení vize, dlouhodobých cílů a cest k jejich 

dosažení. Také dostatečná míra flexibility a kreativity je pro efektivitu školy nepostradatelná.  

Mnozí ředitelé se začínají zajímat o strategické plánování opožděně, až v souvislosti 

s přicházejícími problémy. V současném tržním prostředí je nutné zabývat se využíváním 

a zkvalitňováním profesionálního leadershipu intenzivně a tím vyloučit nebo alespoň snížit 

nebezpečí ohrožení fungující vzdělávací instituce. (Světlík, 2009, s. 13–14) 

 

2.2.2 Ředitel školy jako manažer 

Ředitel školy jako manažer vykonává činnosti, které zajišťují efektivní fungování 

organizace. Mezi tyto aktivity patří plánování, organizování, delegování, personalistika, 

vedení lidí a kontrolování.  

Plánování se řadí mezi nejdůležitější nástroje pro dosahování cílů organizace. Ředitel 

musí dobře určit cíl a způsob, jakým ho bude dosaženo. Snaží se zajistit, aby cesta k němu 

byla jasná pro všechny a její naplnění realizovatelné.  

Prostřednictvím další manažerské funkce, organizování a delegování pravomocí, lze 

vytvořit funkční vnitřní strukturu školy tak, aby organizace maximálně plnila naplánované 

cíle.  

Personalistika se zabývá rozvojem lidských zdrojů v organizaci. Zahrnuje plánování 

pracovních míst a jejich specifikaci, získávání a výběr pracovníků. Také jejich hodnocení, 

plánování profesního rozvoje, odměňování, personální informační systéme a pracovní 

vztahy.   

Na vedení lidí se v současné době klade velký důraz. Úspěšný manažer své 

podřízené dobře vede, přesvědčuje a motivuje k naplnění cílů organizace. Styl vedení lidí 

je ovlivněn z části prostředím a organizační kulturou školy.  

Kontrolování je důležitou aktivitou manažera a musí probíhat na všech stupních 

řízení. Účelem kontroly je zjišťování, zda bude vytýčeného cíle dosaženo. Kontrola 

informuje vedoucí pracovníky o situaci, tvoří zpětnou vazbu práce všech zaměstnanců. 

(Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012, s. 42) 
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2.2.3 Ředitel školy jako vykonavatel 

Ředitelem školy se může stát pouze pedagog, což vyplývá ze zákona 

o pedagogických pracovnících a náplň této činnosti předkládá katalog prací. Ředitel školy 

je pedagogem se všemi povinnostmi a zodpovědnostmi jako každý pedagog ve škole.  

Musí být odborníkem, který se vyzná v problematice pedagogické, psychologické, 

diagnostické. Je nezbytné, aby sledoval nové učební postupy, moderní tendence v oboru.  

Pedagogové předpokládají jeho vhodnou intervenci v kurikulární oblasti, počítají se 

schopným odborníkem. Očekávají objektivního hodnotitele, zdatného motivátora. 

Zřizovatel, veřejnost a kontrolní orgány vyžadují jeho kvalitní pedagogickou odbornost, 

aby mohl práci svých podřízených vhodně ovlivňovat.  

Na řídících pracovnících školství leží mnoho zodpovědnosti. Ředitel školského 

zařízení se musí postarat o dostatečné množství financí o vybavení školy a zajišťovat 

uspokojivé množství kvalitních pedagogů. Dobrá komunikace s rodiči, zřizovatelem 

i ostatními partnery školy a propagace práce školy jsou samozřejmostí. Vedení lidí a jejich 

motivace, personální práce, strategické plánování, kontrolování, organizování jsou 

nepostradatelnými dovednostmi řídícího pracovníka ve školství. Pro ředitele školy je 

nezbytná dostatečná orientace v oblasti ekonomické, právní, sociální a pedagogické. 

Počítá se automaticky s tím, že ředitel školy zvládne vše. A přitom jsou ředitelé škol 

stále málo oceňovanými a doceňovanými postavami našeho vzdělávacího systému.  

(Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012, s. 11) 

 

2.3 Ředitel školy v období od roku 1990 do současnosti 

  Je prokazatelné, že ředitel školy byl, je a bude nezastupitelnou osobou vzdělávacího 

systému. Turbulentnost současné doby se sice vzdělávacího systému příliš netýká, ten je 

spíše statický, ale povinnosti, role a kompetence ředitelů škol se v období od roku 1990 do 

současnosti dynamicky měnily. Ředitel školy dohlížel a stále dohlíží na výchovně 

vzdělávací proces, rozhodoval a rozhoduje v oblasti správní. Za své úkoly byl vždy 

odpovědný nadřízeným orgánům. Právo rozhodování mu bylo a je dáno zákonem. 

Požadavky na ředitele škol se však postupem času vyvíjely. Vedle pedagogických 

předpokladů se zvyšovaly i požadavky na dobré znalosti v oblasti práva, ekonomie, 
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v umění nést vysokou míru zodpovědnosti. Ředitelé škol jsou v dnešní době spíše 

manažery a lídry, kteří zodpovídají za celý edukační vývoj školy a zároveň za oblast 

ekonomickou a správní.  

Také oblast vedení svých zaměstnanců byla a zůstává důležitou součástí povinností 

ředitele ve vztahu ke svým podřízeným, ke sboru pedagogickému i ke skupině 

nepedagogických pracovníků. Ředitel svým vystupováním, poctivým plněním úkolů dával 

a dává dobrý příklad všem pracovníkům školského zařízení.  

Dá se říci, že povinnosti ředitelů škol se ve sledovaném období příliš neměnily, 

měnil se pouze jejich rozsah. Ale postavení současných ředitelů se velmi odlišuje od 

postavení ředitelů v předcházejících obdobích, a to současným způsobem jejich jmenování. 

Ve sledovaném období nebyl nikdy ředitel jmenován na svou pozici na dobu určitou, jako 

je tomu dnes. Nabízí se otázka, jestli funkční období v délce šesti let zaručí, že na místech 

ředitelů budou opravdu jen ti nejschopnější, nebude-li mít tato zavazující perioda pro 

mnohé spíše účinek demotivující. (Plitzová, 2013, č. 43) 

Ve sledovaném období od roku 1990 proběhla velká transformace českého 

vzdělávacího systému, především v prvním desetiletí. Nejdůležitějším znakem pro vývoj 

školství se po listopadu 1989 stala demokratizace a decentralizace vzdělávání, a to se 

projevilo především v nezávislosti škol. Vznikaly i nestátní školy, rušily se jednotné 

a závazné vzdělávací programy. (Bečvářová, 2003, s. 7–25). Vznikaly nové studijní obory, 

nabídky, měnilo se financování škol na normativní metodu (metoda financování na žáka). 

Další úpravy organizace vzdělávání se týkaly povinné školní docházky, která byla znovu 

prodloužena z osmi na devět let. (zákon č. 564/ 1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve 

školství)                                                                                                            

„Pro první etapu (1990–1994) byly charakteristické rozsáhle a rychlé změny v oblasti 

legislativní, ve způsobu financování a zejména v obsahu a formách vzdělávacího systému, 

které zasáhly všechny typy škol. Legislativní změny byly zahájeny 1. červnem 1990, kdy 

nabyla platnosti novela č. 171/1990 Sb., jíž byl novelizován zákon o soustavě základních a 

středních škol (č. 29/1984 Sb. – školský zákon). V prosinci téhož roku byla přijata 

nejdůležitější norma pro oblast správy a řízení regionálního školství, zákon o státní správě 

a samosprávě ve školství (č. 564/1990 Sb.) Jejich prostřednictvím došlo k uvolnění 

centrálně administrativního systému řízení školství z předcházejícího období, 

k podstatnému nárůstu autonomie škol a k přesunu zásadních rozhodovacích pravomocí na 
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ředitele škol. Dalším významným faktorem bylo zavedení tzv. odvětvového řízení 

regionálního školství, tj. soustředění správních kompetencí vůči rozhodující části 

vzdělávacího systému do rukou ministerstva školství. Pro vlastní výkon státní správy 

v resortu školství byly proto v roce 1991 zřízeny jako střední článek řízení školské úřady.“ 

(Slavíková a kol., 2003, s. 9) 

Změnou státní správy zanikly národní výbory a zákonem č. 425/1990 Sb. byly zrušeny 

krajské a okresní výbory a vznikly nové okresní úřady. Pro správu ve školství byly v roce 

1991 zřízeny školské úřady, které převzaly všechny úkoly v oblasti školství od krajských 

a okresních výborů. Tyto školské úřady rozhodovaly ve správních oblastech a v oblastech 

financování škol. Od roku 1991 ředitelé škol byli přijímáni na základě konkurzních řízení. 

Jmenování ředitelů škol prováděly školské úřady s ohledem na výsledky konkurzního 

řízení, posléze tato pravomoc přecházela na zřizovatele školských zařízení. 

       Na základě zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných 

celků okresní úřady zanikají. 

         V období od roku 2001 byl zahájen proces reformy veřejné správy ve školství.  Nově 

vzniklé kraje převzaly kompetence státní správy, přejaly i správní působnost nad školami 

a školskými zařízeními. Do té doby fungující školské úřady zanikly. Školy nově získávaly 

právní subjektivitu, která jim přinesla nezávislost, ale i větší míru pravomocí 

a odpovědnosti. Další důležitou změnou pro školy byla jejich transformace na příspěvkové 

organizace, čímž byly některé kompetence ještě více přesunuty na vedení škol. Přechodem 

škol do právní subjektivity se ředitel školy stal svým jménem odpovědným a způsobilým 

k vystupování v právních vztazích a za to také nesl plnou odpovědnost. (MŠMT, 2001, 

s. 19)   

          Po zdlouhavém připomínkování byl v roce 2004 schválen nový zákon č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), který nabyl platnosti 1. 1. 2005. Tímto školským zákonem došlo k mnoha změnám. 

Byly vypracovány rámcové vzdělávací programy, které konkretizovaly cíle, formy, délku 

a povinný obsah vzdělávání. Se zavedením rámcových vzdělávacích programů vyplynula 

pro školy povinnost vypracovat školní vzdělávací program. Mezi další zásadní změny se 

zařadil způsob ukončování vzdělávání maturitní zkouškou. Bylo ustanoveno, že se 

maturitní zkouška bude skládat ze dvou částí, a to společné části a části profilové. 

Společnou část maturitní zkoušky připravovalo Centrum pro zjišťování výsledků ve 
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vzdělávání, instituce zřízená přímo ministerstvem. Tento způsob se začal realizovat až ve 

školním  roce 2010/2011. Maturitní zkouška společné části se skládala z úrovně vyšší a 

nižší, což se posléze změnilo a od školního roku 2012/2013 se maturitní zkouška skládá 

pouze na jedné úrovni. Tyto změny velice zasáhly do práce středních škol.                                                                                            

 Dnem 1. ledna 2012 nabývá účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V § 166 školského zákona je 

pro veřejné školy nově stanoveno pravidlo jmenování ředitelů do pracovního poměru na 

dobu určitou, a to na dobu šesti let.  

          Dne 9. července 2014 je usnesením vlády č. 538 schválena Strategie vzdělávací 

politiky České republiky do roku 2020, která se stává základním kamenem české 

vzdělávací politiky. Strategie vzdělávání 2020 je klíčovým dokumentem a zároveň 

podmínkou pro čerpání prostředků z Evropské unie. Dokument obsahuje tři klíčové 

priority. Tou první je snižování nerovnosti ve vzdělávání. Druhou je podpora kvalitní 

výuky učitele, s čímž souvisí dokončení a zavedení kariérního systému a posílení kvalitní 

výuky budoucích pedagogů na vysokých školách. Třetí prioritou je odpovědné a efektivní 

řízení vzdělávacího systému. (Strategie vzdělávací politiky 2020, 2014)) 

         V současné době nejvíce hýbe naším školstvím problematika zavedení povinného 

předškolního roku pro pětileté děti. Návrh novely školského zákona zavádí povinný 

poslední ročník předškolního vzdělávání s platností od 1. 9. 2017 či 2018. Tento návrh 

s sebou ale nese různá úskalí. Například snaha připravit dítě co nejlépe na vstup do školy 

by mohla odklonit pojetí předškolního vzdělávání od osobnostně orientovaného 

k disciplinárnímu modelu. Podle odborníků mateřská škola nemá přejímat školské formy 

práce, ale naopak uchránit prostor pro volnou hru a využívat formy učení pro předškolní 

věk, prožitkového a kooperativního učení. (Kropáčková, 2016, s. 7) 

Dalším diskutovaným problémem preprimárního vzdělávání je chystaná spádovost 

mateřských škol. Tímto krokem chce ministerstvo zajistit nárok na místo v mateřské škole 

každému dítěti. 

Podle Šťástkové v současné době ministryně školství Valachová plánuje další změnu. 

V prováděcí vyhlášce chce ustanovit v mateřských školách pro každou třídu minimálně 

dvě učitelky po celou dobu provozu mateřské školy. Podporuje také zařazení lesních 
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školek do rejstříku škol. Domnívá se, že přes svou specifiku nepopírají lesní školky 

standardy předškolní výchovy. (Šťástková, 2016, s. 3) 

         Všech stupňů škol se dotýká snaha o vytvoření podmínek pro vzdělávání všech dětí, 

žáků a studentů v integrujícím výchovném prostředí, kdy děti a žáci navštěvují místní 

školu hlavního vzdělávacího proudu a jsou společně vzdělávány přiměřeně svým zájmům, 

schopnostem a nadání. Novela školského zákona garantuje podporu všem potřebným 

žákům, hlavní role při výběru školy má zůstat na rodičích. Tato podoba systému 

vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami má nabýt účinnosti 

dne 1. září 2016. (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, 2015) 

Do střetu se dostává názor ministerstva školství a zástupců statutárních měst, kteří žádají 

odložit nová inkluzivní opatření ve školách, která se podle plánu Ministerstva školství ČR 

mají projevit již 1. září 2016. Podle zástupců měst je nutná důkladnější příprava po 

metodické, finanční a personální stránce. Všechny školy inkluzi podporují a ve většině 

školách se již mnoho let odehrává. Nová úprava se zdá ale přespříliš příkazová a 

nedopracovaná. (Charvát, 2016) 

        Pokud se ohlédneme do minulosti, musíme připustit, že se dramaticky zvýšila 

odpovědnost ředitelů škol ve všech oblastech. Ale přesto, že nárůst těchto zodpovědností 

a povinností je vysoký a stále gradující, od roku 1990 byly zrušeny školské úřady, školské 

správy a pedagogická centra. Tím ubyly pomocné nástroje, o které se ředitel mohl opřít.  

(Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012, s. 12) 

 

2.4 Nadřízené orgány školských zařízení ve sledovaném období 

Výzkumná část diplomové práce předloží formy podpory začínajících ředitelů 

mateřských škol i ze strany nadřízených orgánů, a proto instituce, které ve sledovaném 

období vykonávaly a vykonávají správu a dohled školských zařízení, je nutné níže 

představit. Jsou jimi: školské úřady, zřizovatelé škol a školských zařízení, česká školní 

inspekce. 
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2.4.1 Školské úřady 

Školské úřady byly zřízeny na základě zákona č. 564/1990 Sb. Vyhláška MŠMT 

č. 178/1991 Sb. stanovila působnost úřadu pro daný okres. Školský úřad byl jednou 

z institucí vykonávající státní správu ve školství. Školský úřad řídil ředitel, kterého 

jmenoval ministr školství na základě konkurzu. Školský úřad jmenoval a odvolával ředitele 

škol a školských zařízení, uděloval souhlas obcím ke zřízení nebo zrušení školských 

zařízení. Úřad financoval regionální školství. Institucím, které zřizovaly obce, přiděloval 

školský úřad finanční prostředky na platy pracovníků, na učebnice, školní pomůcky 

a školní potřeby. Pro zaměstnance škol bez právní subjektivity plnil zaměstnanecké 

povinnosti. (zákon č. 564/1990 Sb.) 

 Školské úřady měly ustanovenou metodickou pomoc školským zařízením. Na žádost 

školy poskytovaly pomoc jejím pracovníkům v pracovněprávních vztazích a mzdových 

otázkách a také odbornou metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům. Dávaly 

konzultace ředitelům škol a po dohodě s ředitelem školského zařízení mohly pro ně 

vykonávat administrativní a technické činnosti.        

31. prosince 2000 ze zákona došlo ke zrušení školských úřadů a od 1. ledna 2001 

přešly kompetence dosavadních školských úřadů na vznikající krajské úřady (odbory 

školství) a na vzniklé referáty školství okresních úřadů. (zákona č. 157/2000 Sb.) 

 

2.4.2 Zřizovatel škol a školských zařízení 

 Reformou státní správy bylo odvětvové řízení školství zákonem č. 284/2002 Sb. 

zrušeno. K 1. lednu 2003 zanikly okresní úřady a s nimi i referáty školství a odbory 

školství a správu školských zařízení převzaly instituce územní samosprávy, obecní úřady 

a krajské úřady. Územní samosprávu ve školství dle zákona § 177 odst. 1 školského 

zákona vykonávají obec a kraj. 

Od tohoto roku je povinností obce i kraje dodržovat shodu rozvoje vzdělávací 

politiky státu s požadavky a zájmy svých občanů, sledovat demografický vývoj a potřeby 

trhu práce. V oblastech se zvýšenou výstavbou obytných domů předpokládat poptávku po 

školských zařízeních, a proto včas plánovat zesílení této vzdělávací sítě. A samozřejmě 

zajišťovat výdaje právnických osob vykonávajících činnost školy či školského zařízení, 
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které zřídila, s výjimkou finančních výdajů hrazených ze státního rozpočtu a z jiných 

zdrojů. 

Zřizovatel na základě konkurzního řízení jmenuje ředitele škol. I když se 

předpokládá, že bude v konkurzním řízení zajištěna nestrannost a objektivita všech 

nezbytných znalostí zastoupením krajského úřadu, ČŠI, zaměstnanců dané školy, 

zřizovatele a odborníka z konkrétního typu škol, je rozhodnutí komise pouze doporučením 

a není pro zřizovatele zavazující. V mnoha případech nízká politická úroveň některých 

politiků měst a obcí může negativně ovlivnit jmenování ředitele i jeho odvolání. (zákon č. 

561/2004 Sb.) 

„Nelze černobíle napsat, že o školství rozhodují laikové, to bychom se dotknuli množství 

fundovaných zřizovatelů, starostů či radních. Na druhé straně se odstraněním odvětvového 

řízení školství opravdu mnozí zřizovatelé dostali do role, o kterou ani nestáli a nestojí a 

s jejímž výkonem mají veliké starosti. Dále je třeba vzít do úvahy, že politikové rozhodují 

o celé škále problémů a školství je pouhou jednou částí. Vždy se blíží nějaké volby a volený 

zastupitel uvažuje zejména o tom, co mu přinese politické body. Ředitel školy se tak někdy 

stává rukojmím politiků a pohybuje se mezi mlýnskými kameny politických rozhodnutí.“ 

(Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012, s. 58) 

 

2.4.3 Česká školní inspekce 

 ČŠI byla zřízena v roce 1990 jako orgán státní správy. Plnila především roli 

kontrolní, ale během let se rozšířily její kompetence. Vedle kontrolní role začínala plnit 

i roli vnějšího hodnotitele podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání ve školách 

a školských zařízeních zařazených v síti škol. Funkce ČSI byla omezována spíše na 

kontrolu nebo monitoring. V dalších letech se tato vymezená náplň činnosti rozšířila i na 

konzultační a poradenskou činnost.  

Česká školní inspekce (ČŠI) byla zřízena 1. ledna 2005 zákonem č. 561/2004 Sb. 

Česká školní inspekce je správní úřad s celostátní působností, který je organizační složkou 

státu a účetní jednotkou. Hodnocení ČŠI má řediteli školy a celé organizaci přinést 

nezbytnou zpětnou vazbu na jejich práci, evaluační proces celistvě zhodnotí standard 

školy. Česká školní inspekce v současné době plní v oblasti školství funkci kontrolní, 

monitorovací a poradenskou. (ČŠI, 2012) 
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3 Charakteristika škol pro preprimární vzdělávání 

Výzkumná část diplomové práce se zabývá činností ředitelů mateřských škol, proto 

je důležité specifikovat řízení těchto institucí a charakterizovat činnost preprimárního 

vzdělávání. 

„ Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“ (Fulghum, 1988) 

Tento citát (Bečvářová, 2003, s. 18) pochází z populární knihy „Všechno, co opravdu 

potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce: neobyčejné přemýšlení o obyčejných 

věcech.“ Kniha amerického autora předkládá specifičnost a důležitost předškolního 

vzdělávání v pojetí socializace dítěte a jeho významnosti pro celý život. 

Předškolnímu vzdělávání náš stát věnuje velkou pozornost, protože tento edukační 

proces pojímá jako základ pro celoživotní vzdělávání každého člověka. Předškolní období 

lze chápat jako přípravu na skutečný život, kdy dítě pomocí hry poznává svět kolem sebe, 

učí se dodržovat pravidla života a především se učí být samostatné. (Kropáčková, 2016, 

s. 9) 

Mateřská škola je základní předškolní vzdělávací institucí. V rámci vzdělávací 

soustavy je legislativně zakotvena podle zákona č. 561/2004 Sb. jako druh školy.  

Podle mezinárodní klasifikace vzdělávání patří preprimární vzdělávání do úrovně 

ISCED 0. Předškolní vzdělávání navazuje na výchovu dětí v rodině, společně s rodinou má 

rozvíjet všechny stránky dítěte podle jeho možností, a tak jej připravovat na vstup do další 

etapy vzdělávání. 

Mateřskou školu navštěvují děti zpravidla od tří do šesti let. Mateřská škola je 

místem, kde se dítě setkává s jinými dětmi, s dospělými, socializuje se. Získává mnoho 

nových poznatků, nových zkušeností, stává se samostatnějším. Pokud rodina zcela 

nesplňuje svoje poslání, dokáže mateřská škola vyrovnat nedostatky v rozvoji jedince, umí 

poskytnout odbornou péči. (Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, 

2004, s. 5) 

Mateřské školy dostaly návrh na sjednocující rámcový vzdělávací program jako 

první. V roce 2004 byl Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přijat, 

a tak získaly učitelky mateřských škol možnost uskutečňovat změny týkající se metod 

vzdělávání jako první ve školských stupních. 
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Od 1. září 2007 začaly všechny mateřské školy vyučovat podle školních 

vzdělávacích programů. Školní vzdělávací program je veřejný dokument vytvořený 

mateřskou školou a je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem předškolního 

vzdělávání a s obecně platnými právními předpisy. Na jeho základě se uskutečňuje 

edukační proces v konkrétní mateřské škole. Za vytvoření školního vzdělávacího programu 

je zodpovědný ředitel školy a na jeho tvorbě spolupracuje celý pedagogický sbor. S jeho 

obsahem je seznámen zřizovatel i rodiče. Podle školského zákona je školní vzdělávací 

program povinnou součástí dokumentace každého předškolního zařízení. (školské zákony, 

2008, s. 21)  

Legislativa i vzdělávací program předškolního vzdělávání umožnily a nadále 

umožňují formovat a realizovat vlastní edukační programy, které respektují místní 

podmínky a schopnosti učitelek a dětí, představy rodičů i zřizovatelů. V mateřských 

školách ožívají různé formy a metody práce, rodí se obsáhlé i menší projekty a programy. 

Otevřela se cesta i alternativním programům. Znovu ožila pedagogika waldorfská, která 

v dítěti rozvíjí individuální nadání a tvořivý duševní život. Dalším typem alternativní 

pedagogiky je systém Montessori. Hlavním kritériem tohoto směru je orientace na dítě 

jako na člověka a výchova jako realizace svobody. Daltonský plán řeší individualizaci 

efektivního učení. Každý jedinec má svůj individuální plán. Principy tohoto plánu jsou 

svoboda a seberealizace. Lesní mateřské školy jsou založeny na myšlence, že je důležité 

být s dětmi venku za každého počasí a čerpat tak inspiraci z přírody. Smyslem těchto 

školek je snaha o přímý kontakt předškolních dětí s přírodou. Různorodost nabízených 

metod a systémů předškolního vzdělávání dávají rodičům možnost výběru podle jejich 

smýšlení. (Bečvářová, 2003, s. 20–23) 

Ve sledovaném období od roku 1990 se tvář mateřských škol v důsledku změn ve 

společnosti proměnila. Z modelu předmětového na model osobnostní. Cíl předškolního 

kurikula se zaměřil především na uspokojování přirozených potřeb dítěte a podporování 

osobnostního rozvoje každého jedince. Demokratizace vzdělávacího systému přinesla 

otevřené vztahy k rodičům jako k partnerům školy a respektování individuality dítěte. 

(Bečvářová, 2003, s. 17)                                                                                                     
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3.1 Specifika řízení škol pro preprimární vzdělávání 

 Podle legislativy (zákon č. 561/2004 Sb.) má ředitel mateřské školy stejné 

pravomoci a povinnosti jako ředitelé základních, středních a vyšších odborných škol. Řídí 

pedagogický proces, hodnotí možnosti dalšího vzdělávání pedagogů, realizuje hospitace, 

vytváří dosažitelnou vizi rozvoje školy. Naplňuje základní poslání mateřské školy. 

     Řízení mateřské školy má ale svá specifika. V předškolním zařízení s menším 

počtem zaměstnanců nemohou být většinou zaměstnáni administrativní pracovníci, 

ekonomové, zástupci ředitele, vedoucí předmětové komise, výchovní poradci. Takže se 

činností, které ve větších institucích vykonává několik lidí, musí ředitel mateřské školy 

zhostit sám. Práce ředitele mateřské školy představuje rozsáhlou oblast administrativy, 

dokumentace, vyplňování velkého počtu formulářů, tabulek, zajišťování výběrového 

řízení. Pracuje také s účetnictvím, s rozpočtem na provoz, sleduje proud státních i obecních 

peněz, stanovuje platové výměry, nenárokové složky platu. Určuje výši úplaty za 

vzdělávání, tvoří projekty, přihlašuje školu do grantů, shání sponzory. A za to vše nese 

zodpovědnost.  

Další zvláštnost je dána věkem dětí účastnících se preprimárního vzdělávání. Určené 

konzultační hodiny pro veřejnost se nedají dodržovat, protože pro hladký průběh 

socializace dítěte se ve většině případů problémy dětí musí řešit s rodiči okamžitě.  

Specifikem je skutečnost, že ředitelé mateřských škol v mimořádných situacích 

kromě řídící činnosti zastupují své podřízené. Děje se tak především v mateřských školách 

s menším počtem zaměstnanců, kde je jejich zastupitelnost složitá. Ředitelé nahrazují 

nemocného pedagoga, uklízečku, školnici, pomáhají při úklidu po malování, po různých 

menších či větších stavebních úpravách, rekonstrukcích v mateřské škole. Doprovázejí děti 

na výlety, účastní se škol v přírodě. A při tom všem se předpokládá, že bude ředitel při 

svých různorodých profesích neustále vybaven trpělivostí, empatií, tolerancí. Vždy 

připraven pohovořit s rodiči o jejich problémech a svoji školu i zřizovatele na veřejnosti 

vždy vhodně reprezentovat.  

Postavení mateřských škol a tím i jejich pedagogů a ředitelů se velice liší od 

postavení ostatních vzdělávacích institucí a jejich pracovníků.  

„Výzkumy a úvahy nad společenským postavením zpravidla nechávají stranou učitelky 

předškolních zařízení.“(Havlík, Koťa, 2007, s. 154)  
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Podobně je tomu i při vnímání postavení ředitelů mateřských škol ve vzdělávací soustavě. 

Je to dáno především tím, že mateřské školy neposkytují stupeň vzdělání, také jejich 

velikost a organizační struktura se ve většině případů odlišuje od škol jiných stupňů. 

Dalším determinantem může být i nižší stupeň vzdělání pedagogů a ředitelů mateřských 

škol. Tím se jejich postavení ve struktuře vzdělávacího systému jistě neposiluje.      

Mateřské školy ale naplňují roli vzdělávací, připravují děti na vyšší stupeň vzdělání. 

Předškolní vzdělávání lze pokládat za klíčové, protože změny v tomto období jsou 

nejrozsáhlejší a nejsilnější. Posuzujeme-li rozdíly v řízení menších organizací a vedení 

menšího počtu zaměstnanců, nedá se v žádném případě říci, že je jednodušší. Pouze se 

uplatňují jiné styly vedení. Řízení organizace je složité, protože roztříštěnost práce ředitele 

mateřské školy je velká. Praxe dokazuje, že v současnosti se stále zvyšují požadavky na 

znalosti ředitelů mateřských škol, a to je dáno především širokou paletou profesních 

oblastí, kterou jsou povinni ve své funkci ředitelé obsáhnout. (hodnocení autorky podle 

vlastních zkušeností a z informacích získaných rozhovory se studenty managementu 

vzdělávání) 

Právě pro ně je podpora na všech stupních velmi významná. Důležitost školských 

zařízení pro preprimární vzdělávání, jejich pedagogů a ředitelů nemůže být opomíjena, 

naopak musí být zdůrazněna. 

 

3.2 Konkurenční prostředí mateřských škol  

Konkurenci ve školství lze vyjádřit jako určité soupeření mezi organizacemi 

s obdobným statusem o cílového klienta. Většina vzdělávacích institucí nemá na 

vzdělávacím trhu výhradní pozici. Rozšířením nabídky a výkyvy demografické křivky se 

školy, od mateřských po vysoké, dostaly do ekonomické reality společnosti, do růstu 

soutěživosti. Do škol tak pronikl trh a tím konkurenční prostředí.    

Konkurence mezi školami je už dnes značně vysoká a podle údajů z demografických 

studií bude růst i nadále, neboť současná zvýšená porodnost (a tedy i relativní dostatek 

žáků) je jevem přechodným a má povahu spíše dočasnou. Školy se musí v současnosti 

cíleněji zaměřovat na své okolí. A to v první řadě na své klienty (děti, žáky a jejich rodiče) 

a na svého zřizovatele. (Střechová, 2012, s. 18)   
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 Jedním z důležitých faktorů působících na chování a fungování školy je  

a bude konkurence. Školy si konkurují zejména v získávání zdrojů potřebných pro jejich 

přežití a rozvoj. Světlík tím rozumí: 

Získávání vhodných klientů, získávání kvalitních pedagogů, získávání finančních 

prostředků (přízně zřizovatele při stanovení rozpočtu školy, získání grantů, náklonností 

sponzorů, napojení na mezinárodní projekty EU atd.), získávání kladné pozornosti 

a hodnocení veřejnosti.                                

Jen málo vzdělávacích institucí má na trhu monopolní postavení. To znamená, že si každá 

vzdělávací instituce musí všímat svých konkurentů a konfrontovat jejich vzdělávací 

programy se svými. (Světlík, 2009, s. 41– 42)  

Podle Jakubíkové by základním mottem každé školy mělo být heslo:                                   

„O konkurenci musím vědět alespoň tolik, co vím o své škole.“(Jakubíková, 2001, s. 25) 

Toto se týká všech stupňů a druhů škol a školských zařízení, konkurence se projevuje již 

od škol mateřských. Proto je nutné se konkurencí zabývat. 

 Po roce 1990 začaly mateřské školy jako všechny vzdělávací instituce usilovat 

o změnu dosavadní nabídky aktivit. Změny a zaměření činností byly dány zájmem 

a potřebami klientů. Mnohé instituce preprimárních zařízení zahájily realizaci 

nadstandardních aktivit. Nabídka byla velmi různorodá a bohatá. Výuka cizích jazyků, 

výtvarné, hudební, pohybové, keramické a logopedické kroužky. Z počátku byly tyto 

činnosti realizovány placenými lektory. Tím byla mnohdy prestiž školy negativně 

ovlivněna, proto v současné době cizí lektory ve většině institucí nahradily kvalifikované 

odbornice z řad pedagogického sboru.  

Po roce 1990 také svou činnost znovu zahájily školy s alternativní pedagogikou. 

Ožila waldorfská pedagogika, montessoriovský systém, daltonský plán, vzdělávací 

program Začít spolu, Zdravá mateřská škola, lesní školy a třídy. Nárůst škol a studijních 

nabídek vytvořil silné konkurenční prostředí, které bylo dříve zcela neznámé. Ředitel 

a management školy se učili analyzovat konkurenční situaci ve svém okolí. Tím se 

i z ředitelů vzdělávacích institucí stali konkurenti, kteří si know-how své školy začali 

chránit. (Bečvářová, 2003, s. 18–24)                                                                                             

spisovné češtiny říká, že slovo podpora označuje pomoc, posilu, oporu.uto2001, s. 281) 
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4 Podpora pro začínající ředitele mateřských škol 

Slovník spisovné češtiny říká, že slovo podpora označuje pomoc, posilu, oporu. 

(Kolektiv autorů, 2001, s. 281) 

Podíváme-li se na toto slovo očima člověka dnešní doby, vyrozumíme v první řadě 

podporu v nezaměstnanosti, různé půjčky, prostě podporu finanční. Druhou stránkou slova 

je oblast citově laděná. Jde o podporu člověka v tíživé životní situaci, při úmrtí člena 

rodiny, přítele. I při nesnázích pracovních uchopí člověk rád pomocnou ruku. Bez nadšené 

podpory se neobejdou sportovci, zpěváci, herci. Psychická i odborná podpora je dobrým 

pomocníkem špičkových lékařů, vědeckých a vedoucích pracovníků.  

Odborná literatura se poslední dobou sice problematikou začínajících ředitelů 

zabývá, upozorňuje na nutnost vnější podpory ředitelů škol na jejich profesní dráze, ale 

zatím neexistuje závazný dokument, který by určoval, jak má pomoc začínajícím ředitelům 

v počáteční fázi jejich nástupu do funkce vypadat. Neexistuje ani celistvý standard, který 

by obsahoval souhrn potřebných kompetencí a předpokladů pro činnost ředitele školy. 

Mimo školství je profesnímu rozvoji řídících pracovníků věnována velká 

pozornost. Od výběru vhodných uchazečů na vedoucí pozici, přes jejich adaptační období 

až k plynulé a souvislé podpoře v jejich kariérní dráze. 

V českém školském prostředí není vytvořena ucelená osnova přípravy a podpory 

pro zájemce o práci ředitelů. Také podpora ředitelů ve funkci v různých fázích jejich 

ředitelské dráhy není zpracována. Chybí nabídka, která by odrážela potřeby přípravy 

uchazečů před vstupem do řídící funkce. Neexistuje plán na vytváření podpůrných 

schémat, mezi které patří mentorství, koučování, konzultace. 

Problematiku začínajících ředitelů velice dobře vystihuje ve své publikaci Trojanová:  

„Začínající ředitel školy nemá (obdobně jako ve většině případů začínající učitel) nikoho, 

kdo by mu zajistil pomoc při vstupu do funkce. Mnozí nastupující ředitelé už sice mají 

alespoň základní manažerské vzdělání v oblasti školského managementu, ale konkrétní 

záležitosti (např. příprava podkladů a včasné odevzdávání nejrůznějších tabulek) jim často 

unikají. Horší než nedodržený termín jsou však osobní přešlapy směrem k podřízeným, 

které jsou výsledkem malých dovedností při jednání s lidmi (za připomenutí stojí, že 

v požadovaném vzdělávání pro výkon funkce ředitele školy není vůbec).“ (Trojanová, 2014, 

s. 19) 
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S problematikou začínajících ředitelů se můžeme seznámit i ve výzkumu 

zaměřeném na fáze procesu výkonu ředitelské funkce. (Pol a kol., 2009, s. 117) 

Cílem tohoto výzkumu bylo předložit poznatky teorie a praxe práce ředitelů škol 

v souvislosti s rozvojem jejich profesní a životní cesty. Výzkum byl zaměřen na ředitele 

českých základních škol. Autoři Pol, Hloušková, Novotný, Sedláček zkoumali dosavadní 

vývoj životní a profesní kariéry ředitelů škol a způsob, jak ředitelé škol plánují svou 

životní a profesní dráhu. Hlavními výzkumnými metodami se staly analyticko-srovnávací 

metoda, výzkum životního příběhu a hloubková interview. 

Studie ilustruje nástup ředitele do funkce a úvodní adaptační fázi. Popisuje období 

rozhodování se o kariérní změně, nástup do ředitelské funkce, proces stávání se ředitelem 

školy a adaptaci na novou profesní roli. Studie předkládá i významné životní události, 

které ovlivňovaly ředitele na startu profesní cesty. Šetření prokázalo, že se ředitelé škol cítí 

být především pedagogy, že podnět ke kariérnímu postupu je u mnohých skrytý, že změnu 

jejich profesní cesty nastavily neplánované okolnosti. U dalšího procenta ředitelů byl 

nástup do funkce motivován snahou změnit poslání školy, řídit školu jiným způsobem. 

Pro fázi začátků nové role je charakteristická osamocenost. Ředitelé se s ní 

vyrovnávají různými způsoby. Překlenout tuto nelehkou etapu jim především pomáhá 

zodpovědný vztah ke škole. 

Výzkum přinesl zásadní poznatky o pracovním životě ředitelů škol, poukázal na 

nutnost vnější podpory ředitelů škol na jejich profesní dráze.  

Autoři etap profesní dráhy Pol, Hloušková, Novotný, Sedláček nazvali období 

začátků ve vedoucí funkci předehrou a fází první, která specifikuje vstup do ředitelny 

a počátek nové profesní role. Toto začáteční období trvá u každého jedince rozdílně 

dlouho, ale autoři výzkumu hovoří o době dvou let.  

„Obecně pro všechny naše respondenty platilo, že před nástupem do funkce ředitele 

neprošli žádnou odbornou přípravou zaměřenou na řízení školy, případně šlo jen 

o přípravu epizodickou. Ředitelé přiznávají, že v důsledku toho vlastně ani příliš netušili, 

o čem jejich budoucí práce bude, a své představy zpětně nahlížejí jako naivní.“ (Pol a kol., 

2009, s. 117) 
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Povinnost vzdělání ředitele ještě před nástupem do funkce je již v některých zemích 

uzákoněna. Tuto povinnost vnímají ředitelé z Norska a z části Belgie jako velice přínosnou 

a pozitivní. (Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012, s. 14) 

Co vede učitele k rozhodnutí vstoupit do neznáma a usilovat o post ředitele školy?                      

Vždyť toto rozhodnutí ovlivňuje profesní i osobní život, stane se zlomem ve vztazích 

i v další kariéře pedagoga. (Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012, s. 60) 

Jaké faktory zde hrají roli? Práce ředitele školy je určitě příležitostí naplnit 

pedagogické, organizační i lidské představy o fungování konkrétní školy. Roli hraje 

i možnost kariérního postupu, společenská prestiž, zdokonalení vlastních schopností. 

Někdy jde o naplnění vnějšího očekávání. Ať jde o osobní rozměr, snahu přebudovat školu 

podle svých představ nebo splnění nadějí okolí, v každém případě je to pro člověka výzva. 

Jak již bylo výše uvedeno, úloha ředitele školy je velice náročná. Vstup do ředitelského 

křesla je problematický, nedá se hovořit o hladkém přechodu z učitelské pozice do funkce 

ředitelské. Na úkoly, které na začínajícího ředitele čekají, není uchazeč připraven ani 

dostatečně vybaven. Připraví se sice na nezbytné konkurzní řízení, ve kterém prokáže své 

pedagogické zkušenosti, všeobecné znalosti, orientaci v ekonomii a právu, částečnou 

znalost školského managementu. Před komisí obhájí svou koncepci rozvoje školy a 

zodpoví otázky členům poroty. Pokud v konkurzu obstojí a je následně jmenován do 

funkce, stojí začínající ředitel na startovní čáře a jeho maraton teprve začíná.    

„Ředitelé škol, a obecněji školští manažeři, jsou považováni za klíčové aktéry rozvoje 

školy. Míra autonomie a rozsah odpovědnosti vedoucích pracovníků českých škol jsou 

přitom v mezinárodním srovnání velmi rozsáhlé. Současně se v poslední době ozývají 

hlasy, které zpochybňují to, jak vedení škol dokáže tento velký prostor autonomie 

obsáhnout. Otázkou proto je, zda jsou školští manažeři pro převzetí takové odpovědnosti 

adekvátně připravováni a zda jim je při výkonu jejich funkce poskytována přiměřená 

podpora.“ (Trojan, 2011, s. 108) 

Je pomoc pro ředitele školských institucí v současnosti dostačující? Podle dosavadních 

průzkumů dostačující není. Náš vzdělávací systém potřebuje schopné ředitele, a proto je 

zapotřebí vytvořit pro jejich zdárnou činnost náležité podmínky. 
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4.1 Podpora ze strany státu 

Ředitelé škol pro svoji náročnou práci potřebují především odpovídající podporu. 

Je potěšující, že se problematikou nelehké funkce ředitelů škol začínají kompetentní 

orgány postupně zabývat. 

Úryvek článku z Učitelských novin přibližuje přípravu modelu kariérního systému 

ředitelů. Autor předkládá pět oblastí, které představují standard ředitele a navržený kariérní 

systém, který má vést k růstu kvality škol, ke změnám priorit ve vedení a řízení škol a ke 

zlepšování výsledků žáků v edukačním procesu. 

„Při přípravě učitelského standardu byl navržen i model kariérního systému ředitelů. 

Pracovní skupina měla za úkol vytvořit standard ředitele a vizi kariérního systému. 

Ředitelský standard je definován v pěti oblastech. Standard je postaven na kompetenčním 

modelu, je řečeno, jaké kompetence musí ředitel zvládat a jaká má být úroveň jejich 

zvládnutí pro každý z kariérních stupňů. To je nové, takový systém zatím popsaný a 

definovaný nebyl. Asi největší změnou je myšlenka, že ředitele je zapotřebí připravit na 

funkci ještě před konkurzem.“ (Bakoníček, 2015, s. 7) 

Na Kulatém stole  SKAV a EDUin 13. 12. 2012 přednášející seznámili přítomné se 

záměry MŠMT v oblasti profesního rozvoje učitelů:  

„Součástí kariérního systému musí být dráha profesní přípravy pro ředitele škol, kteří by 

měli plnit nejen funkci manažerskou, ale měli by být také pedagogickými lídry. Tato 

stránka jejich činnosti by se měla posilovat na úkor byrokratických činností, měla by se 

zvyšovat jejich schopnost poskytovat odbornou podporu podřízeným pedagogům. 

Navrhovaný model kariérního systému bude vyžadovat významné legislativní změny 

i finanční zabezpečení a měl by fungovat v období let 2015–2023. Pro pedagogické fakulty 

i ostatní aktéry by to mohla být výzva, jak posílit svoji roli v DVPP. Vzhledem k tomu, že 

téměř v každém kraji je fakulta připravující učitele, zdá se být tento model schůdný, 

relativně snadno proveditelný a ekonomicky výhodný.“ (Nantl, 2012, s. 3) 

Koncem roku 2013 se v univerzitním centru ve Šlapanicích uskutečnila konference, 

která se zabývala profesionalitou vedoucích pracovníků škol. Pořádal ji Národní ústav pro 

další vzdělávání ve spolupráci s Ústavem pedagogických věd Filozofické fakulty MU 

v Brně a podpořilo ji ministerstvo školství. Účastnili se jí i odborníci ze Slovenska 
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a Rakouska. Výstupem referátů a debat byla shoda účastníků nad problémy, které se týkaly 

především podpory ředitelů škol. 

Z rozhovorů vyplynuly tyto závěry:  

- Ředitelé potřebují efektivní podporu po celou dobu svého působení 

ve vedoucí funkci, 

- kariéra ředitele by měla navazovat na kariéru učitele (to znamená, že 

do ředitelské funkce by měl učitel vstupovat ze třetího kariérního stupně učitele),  

- kvalifikační studium by měl budoucí ředitel absolvovat před nástupem 

do vedoucí funkce, 

- kariérní systém ředitelů by měl být nástrojem pro rozvoj žáků, učitelů 

a školy,  

- je nutné neustále zvyšovat profesní vzdělávání ředitelů, 

- rozšířit osobní podporu při kontaktu se zkušenými řediteli (uskutečňovat 

stáže na cizích školách, zvětšit pomoc mentorů a koučů).  (Štefflová, 2014, č. 4) 

V období od ledna do března 2015 dokončovala odborná pracovní skupina vstupní 

materiál ke kariérnímu systému pro ředitele a standard pro ředitele. Podklady jsou 

zpracovány jako základ k odborné a politické diskusi před zásadním rozhodnutím.  

Předkládaný návrh kariérního systému představuje navrhovaný systém, pravidla a změny 

v právních předpisech. Návrh je postavený na principech: 

„Ředitel je především pedagogickým lídrem školy. Pedagogické vedení školy se vrátí mezi 

priority ředitelů, resp. vedení škol. Zájemci o práci ředitele jsou na budoucí funkci 

připraveni a ředitelé získají podporu od počátku své profesní dráhy.                                                                                                         

Existuje národní systém umožňující transparentní hodnocení uchazeče o funkci ředitele, 

akceptovaný zřizovateli. Dojde k zavedení formativního hodnocení práce ředitele na konci 

adaptačního období a ke změnám hodnocení práce ředitele v průběhu jeho profesní 

kariéry. Existuje standard kvality práce ředitele po šesti letech od uvedení do funkce, který 

by měl každý ředitel naplnit. Dojde k propojení s kariérním systémem učitelů s důrazem na 

podporu profesního rozvoje učitelů ze strany ředitele.“  (Wagner, 2015)                                                                                                             
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Podle Wagnera přinese kariérní systém ředitelům podporu pro jejich profesní rozvoj. 

Vytvoří podmínky pro předávání zkušeností mezi řediteli. Nejkvalitnější ředitelé se zapojí 

do mentoringu a koučinku. (Wagner, 2015)   

      

4.2 Podpora ze strany zřizovatele 

 Zřizovatelem školy nebo školského zařízení může být ministerstvo, kraj, obec nebo 

svazek obcí a dále také právnická nebo fyzická osoba. (školské zákony, 2008, s. 198–203) 

Kraje jsou zřizovatelem vyšších odborných škol, středních škol a dále škol a 

školských zařízení pro žáky s postižením, základních speciálních škol, škol s vyučovacím 

jazykem národnostní menšiny, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, 

základních uměleckých škol a školských zařízení sloužících uvedeným školám, včetně 

zařízení pro zájmové vzdělávání a dalších institucí.  

         Obce nebo svazky obcí zřizují a po ekonomické stránce spravují mateřské školy 

a základní školy. Zajišťují, aby bylo poskytováno školní stravování a zabezpečena péče 

o žáky mimo vyučovací dobu. (školské zákony, 2008, s. 198–203) 

         Vzájemná spolupráce mezi zřizovatelem a ředitelem školy je velmi důležitá. Je to 

zřizovatel, který vybírá vhodného kandidáta na post ředitele školy a toho nejschopnějšího 

jmenuje do této funkce. Měl by to být zřizovatel, který začínajícího ředitele podporuje, 

vytváří optimální podmínky pro chod školského zařízení. Zabezpečuje dostatek finančních 

prostředků na provoz, spravedlivě hodnotí výsledky práce ředitele a školy.  

Důležitou oblastí, která napomáhá dobré spolupráci ředitele školy a zřizovatele je 

bezesporu dobrá vzájemná komunikace a přesně stanovená pravidla kompetencí obou 

stran.  

Pro ředitele školy jsou nejbližším partnerem a představitelem zřizovatele pracovníci 

školského odboru, kteří jsou s ním v kontaktu nejčastěji. Jsou to úředníci, kteří zastupují 

zřizovatele ve vztahu k řediteli. Na těchto lidech záleží, jak problematiku zdůvodní, aby 

zřizovatele přesvědčili o správném směru práce ředitele školy. Mohou ředitele nejen v jeho 

začátcích plně podporovat v oblasti ekonomické a právní, ale na pravidelných poradách 

odboru školství s řediteli přinášet dostatek informací o změnách i v oblasti školské 

politiky. Tato sdělení ředitelům škol pomohou zvládnout ekonomické i legislativní 
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záležitosti. Díky takovéto pomoci získají více času na práci související s vedením lidí, 

rozvojem pracovníků, pedagogickým záležitostem a spolupráci s partnery školy. Určitým 

přínosem by mohlo být vytvoření nových odborných institucí namísto zrušených školských 

úřadů, které poskytovaly školám podporu v oblastech výchovně vzdělávacího procesu 

a personálních otázek. (zkušenosti autorky práce a názory studentů školského 

managementu a managementu vzdělávání) 

 

4.3 Podpora ze strany vzdělávacích institucí 

Cílem studia na jednotlivých druzích a stupních škol je dovést vzdělání studenta na 

určitou výši danou kurikulem. Kvalitu vědomostí, úroveň získaných schopností prověřuje 

student následně v praxi. Díky praxi student zjišťuje stupeň svých studiem získaných 

vědomostí, ale i nedostatků. Samostudiem, dalším studiem může začít případné neznalosti 

odstraňovat. Každý začátečník má na to určitý čas.  

Má tento čas i začínající ředitel školské instituce? Předpokládají se jeho zkušenosti 

z pedagogické praxe, ale kde nasbírá urychleně znalosti z oblasti práva, ekonomie, vedení 

lidí? 

 Je velmi důležité, aby se budoucí ředitelé připravovali pregraduálně. Pokud se 

začnou vzdělávat až tehdy, když do funkce nastoupí, dohánějí něco, co lze jen velmi těžce 

dostihnout.  

„Povinné vzdělání, které řediteli školy v souladu s platnými předpisy po formální stránce 

stačí po celou dobu jeho výkonu funkce, realizuje v rozsahu jednoho sta hodin kterákoli 

akreditovaná instituce. Je otázka, zda množství realizátorů není spíše na škodu. 

Pro srovnání v Anglii, kde sice starší tradici odpovídala naprostá decentralizace školství, 

dnes došlo k soustředění vzdělávání školských manažerů do jedné instituce – National 

College for School Leadership. U nás programy nejsou systematicky kontrolovány a lze se 

obávat, že jejich úroveň je značně rozdílná.“ (Trojan, 2011, s. 110) 

Trojan poukazuje na závažné rozpory. Bez manažerského vzdělání může být ředitel 

ve funkci dva roky a na žádném druhu školského zařízení neexistuje uvádění ředitelů do 

funkce bez ohledu na zřizovatele. V povinném vzdělávání řídícího pracovníka v rozsahu 

sta hodin chybí oblast vedení lidí, která je pro řízení organizace velmi důležitá. Po 

absolvování tohoto povinného vzdělávání nemá ředitel již další povinnost se 
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v managementu dále vzdělávat. Ředitel tedy může stát v čele organizace celou profesní 

dráhu bez dalšího formálního vzdělávání a soustavného získávání nových zkušeností. 

(Trojan, 2011, s. 110) 

Evropská komise vyžaduje vedení škol po všech stránkách co nejkvalitnější. Klade 

důraz na dlouhodobou vizi každé organizace. Komise poukazuje na nutnost uvádění 

začínajících ředitelů do jejich funkce, na nezbytnost absolvování speciálního vzdělávání. 

Podle komise není přípustné, aby na novou pracovní pozici přicházel vedoucí pracovník 

nepřipraven. V současné době existuje dostatečná nabídka podpory ze strany vysokých 

škol, vzdělávacích agentur a Národního institutu dalšího vzdělávání, které vedoucím 

pracovníkům nabízejí studium cíleně zaměřené právě pro ně, a to jak v přípravné části, tak 

v rámci celoživotního vzdělávání. Bohužel nabídka je velmi roztříštěná. (Štefflová, 2014, 

č. 4) 

 

4.4 Podpora ze strany zkušenějších ředitelů    

„Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe.“ (Johann Wolfgang von Goethe) 

Začínající ředitel plní od začátku své kariéry všechny úkoly jako jeho zkušenější 

kolegové. Ředitel školy potřebuje získat dostatek informací v oblasti práva, ekonomiky. 

Jak se nejlépe v problematice orientovat a jak jí nejlépe porozumět, v tom může 

začínajícímu řediteli velice dobře pomoci zkušenější kolega. Může se jednat o rady 

bývalého ředitele, který při odchodu z funkce informuje svého nástupce o problematice 

vedení organizace. Další možností je předávání nabytých zkušeností kolegů z jiné školské 

instituce. Mohou svému novému kolegovi postoupit znalosti z oblasti práva, ekonomiky, 

vedení lidí, řízení organizace, rozvoje pracovníků, komunikace s rodiči a partnery školy. 

Převzít tyto praktické znalosti od zkušenějšího kolegy by pro začínajícího vedoucího 

pracovníka bylo zcela jistě přínosem a do jisté míry eliminováním zbytečných nezdarů, 

které nedostatečná připravenost do funkce může přinést. 

Z práce Pollákové vyplývá: 

„Na profesní vzdělávání mají ředitelé kladné názory, popisují ho jako výhodu nebo 

nutnost.   Z výzkumu vyplynulo, že ředitelům nabídka vzdělávacích témat vcelku vyhovuje, 

je pro ně zajímavá i dostatečná. Mimo krátkodobé přednášky a semináře by ředitelé rádi 

využili koučink, ten však žádná z oslovených institucí nenabízí. Ale právě počáteční vedení 
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zkušeným kolegou by umožnilo rychlejší orientaci ve funkci a po té více času na sledování 

kvality vzdělávání, plánování a vedení školy k vytyčeným cílům.“ (Polláková, 2013, s. 56–

57) 

Bakoníčkův článek v Učitelských novinách se zabývá přípravou modelu kariérního 

systému ředitelů. V něm poukazuje na možnost, aby si začínající ředitel potřebnou podporu 

mohl zvolit sám. Pomoc by mu mohl poskytnout například zkušený ředitel, který by se 

zároveň stal mentorem. Další možností je dát přednost řízenému vzdělávání, koučování 

apod. Na tyto podpůrné činnosti by dostal v tomto období finanční příspěvek. Ten bude na 

zvolenou podporu vázán, nebude součástí platu ani žádným příplatkem. (Bakoníček, 2015, 

s. 7) 

Informace o problematice vedení organizace může vedoucí pracovník získávat 

samostatným studiem literatury domácí i zahraniční, ve které lze najít popis řady 

inspirativních zkušeností. Například ve Zpravodaji americké asociace pro učitele, ředitele 

a řídící pracovníky ve školství ASCD Edge z listopadu 2013 je možné se inspirovat 

zkušenostmi J. Borelliové, ředitelky školy s dvacetiletou praxí. Borelliová nabízí deset rad 

začínajícím ředitelům.     

Za důležité pokládá rozlišovat spojenectví a přátelství, protože pedagogové potřebují 

podporu mentora a ne ředitele kamaráda. Za neméně závažné považuje umět si nechat při 

náročných rozhodnutích čas na rozmyšlenou. Naučit se spoléhat na vedoucí pracovníky, 

protože v praxi není čas na komunikaci se všemi tak, jak by situace vyžadovala.  

Při nástupu do funkce se nevyplácí dělat velké změny, Borelliová se přiklání pouze 

k uskutečňování minimálních změn, spíše k soustředění na budování vztahů. Doporučuje 

pořádat pravidelné schůzky s pedagogy a dobře se na tato setkání připravovat. 

Nespokojené rodiče nejprve posílat s problémy za příslušným učitelem.  

Borelliová považuje za nutnost neustálé vzdělávání, komunikaci s kolegy, sledování 

novinek v oboru. Pravidelným oceňováním práce jednotlivých učitelů podpoří ředitel další 

snažení pedagogů. Při řešení problematických situací nekrýt nevhodný nebo 

neprofesionální postup a dokázat rozlišit podporu od bezvýhradné podpory. Ředitel školy 

počítá s tím, že bude zkoušet nové věci, ale riskovat musí tak, aby neúspěchem nebyl 

ohrožen chod školy. (Borelli, 2013, vlastní překlad)           
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V České republice není v současnosti legislativně ukotvená jakákoli podpora 

začínajícím ředitelům. V dnešní turbulentní době, kdy školství prochází neustálými 

změnami, je žádoucí, aby podpora začínajícím vedoucím pracovníkům školství byla 

ustanovena, legislativně vytvořena a podpořena. Podrobně propracována podpora z řad 

zkušených kolegů, vyhrazen na ni čas a určeno profesní a finanční ohodnocení.  

Další druhy podpory prostřednictvím konkrétních metod rozvoje lidí, v podobě 

koučinku, poradenství, stínování, mentoringu nejsou doposud v oblasti školství příliš 

využívány a nabízeny.  

Koučink 

Koučink je metoda, která se opírá o vedení a podporu při rozhodování, kdy se 

zkušený odborník snaží společnou komunikací se začínajícím kolegou vyhledat nejlepší 

východisko k řešení problému, k dosažení cíle. Kouč pomáhá koučovanému najít nový 

pohled na problém, učí ho rozhodovat a nést za vlastní rozhodnutí zodpovědnost. 

V neposlední řadě ho vede k uvědomění si vlastních schopností, silných stránek, zdrojů. 

(Píšová, 2011, s. 43) 

Konzultace, poradenství 

 Začínající ředitel má možnost vyhledat radu u zkušenějšího kolegy ředitele, 

u zřizovatele i dalších institucí, se kterými při své vedoucí práci spolupracuje. Poradenství 

nabízí možnost využít zkušeností odborníka. Jedná se o efektivní a účelnou pomoc při 

řešení určitého problému.  

Stínování 

Jednou z dalších metod, která napomáhá novému zaměstnanci přivyknout si na 

podmínky nové pozice, je stínování. Jedná se o následování přiděleného poradce při 

běžných činnostech a pochycení maxima z jeho fungování v daném prostředí. Sledování 

jeho práce s průběžným dotazováním na příčiny konkrétního jednání. Tato metoda působí 

jako zdroj sebereflexe pro pozorovaného. Kladnou stránkou je obohacování obou kolegů 

navzájem. (Prášilová, 2006, s. 123) 

Mentoring 

Mentoring je v naší zemi novým jevem, který se teprve začíná uplatňovat. Jeho princip 

byl ale u nás, stejně jako všude ve světě, využíván v minulosti jako jeden ze základních 
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principů při vzdělávání dětí, mládeže i dospělých ve formě tzv. učednictví.  Mentoring je 

jednou z forem kolegiální podpory mezi zkušeným ředitelem a začínajícím ředitelem 

školy. Jedná se o systematickou subvenci, která může usnadnit a urychlit adaptaci 

začínajícího vedoucího pracovníka do profese. Dá se říci, že mentoring by se mohl stát 

ideální metodou pro profesní rozvoj, protože funguje na principu ukázky a praxe zkušené 

osobnosti. Z druhé strany může pomoci i mentorovi jako prevence v případě možného 

syndromu vyhoření, případně posunout ho i v jeho profesním životě dál. (Píšová, 2011, 

s. 43)  

  Národní institut pro další vzdělávání v letech 2012–2013 připravil a zrealizoval 

dotazníkové šetření na téma Kariéra ředitele školy. Cílem výzkumu bylo zhodnocení 

současné situace v oblasti profesní přípravy ředitelů škol a školských zřízení. Cílovou 

skupinu výzkumu tvořili ředitelé mateřských, základních a středních škol. Průzkum zjistil, 

že vstup do funkce ředitele školy bývá velmi rychlý a na přípravu nemají nováčci mnoho 

času. Ve většině případů byli začínající ředitelé zaskočeni množstvím nároků vztahujících 

se k výkonu funkce. Podporu pro svoji práci hledali velmi obtížně. Snažili se najít kontakty 

a oporu u ostatních ředitelů. Vyhledávání kolegů s podobnou vizí, kteří nejsou 

konkurenčními partnery v dané lokalitě a jsou ochotni nabídnout radu, se ukázalo jako 

velmi složité. (Plitzová, 2013) 

  S ohledem na neustále se zvyšující nároky na úroveň vzdělávání a vedení škol je 

zapotřebí přehodnotit dosavadní postupy, nové formy podpory mentoring, koučování či 

poradenství více rozšiřovat a začínajícím ředitelům doporučovat a poskytovat.  

 

4.5 Podpora ze strany středního managementu školy 

„Střední management školy je součást vnitřního řízení školy“ (Trojanová, 2014, s. 17) 

Do středního managementu mateřské školy jako řídícího mezičlánku lze zahrnout: 

zástupce ředitele nebo vedoucího učitele, vedoucí správního úseku (hospodářku, 

ekonoma), koordinátora (metodika) ŠVP, ICT, vedoucí školní jídelny. Tito manažeři řídí 

a vedou určitou skupinu pracovníků, ale konečnou odpovědnost nese ředitel školy. Pokud 

ředitel školy vhodně deleguje díl své vedoucí práce a vybuduje si schopný střední 

management školy, částečně mu některé činnosti ubudou a nemusí se stát nenahraditelným 

ve veškerém svém konání. V současnosti mohou ředitelé umožnit svým podřízeným, kteří 
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potřebují mít povědomí o vedení lidí a managementu, studium nebo alespoň školení 

a kurzy. Absolventi se získanými manažerskými a odbornými znalostmi jim potom 

napomohou vytvářet stabilní a kolegiální prostředí.  

Pro začínajícího ředitele je bezesporu dobře zavedený a fungující střední 

management velkou oporou při jeho příchodu na řídící místo. Vstupem nového ředitele do 

organizace není nutné funkce středního managementu měnit, jsou-li vedoucí pracovníci na 

svých pozicích schopní. Vzájemná důvěra a otevřená komunikace s vedoucími pracovníky 

uvede nového ředitele do problematiky organizace.  
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Shrnutí teoretické části 

Teoretická část diplomové práce přinesla základní informace o problematice činnosti 

začínajících ředitelů škol, především ve školských zařízeních preprimárního vzdělávání. 

V období od roku 1990 do současnosti nebyly způsoby a intenzita podpory pro začínající 

ředitele systematicky zpracovány.  

Teoretická část posoudila problematiku podpory pro začínající ředitele ze strany 

státu, nadřízených orgánů, vzdělávacích institucí, zkušených ředitelů a středního 

managementu v daném období. Z teoretické části vyplynuly následující možnosti podpory: 

 Podpora ze strany státu 

Stát by mohl podpořit začínající ředitele především vytvořením modelu kariérního systému 

ředitelů. Od ředitelů vyžadovat absolvování kvalifikačního studia před nástupem 

do vedoucí funkce. Osobní podporu při kontaktu se zkušenými řediteli rozšířit tím, že 

umožní uskutečňovat stáže na cizích školách, finančně a časově zesílí pomoc mentorů. 

Nezdravou konkurenci mezi školami odstranit vhodnějším modelem financování školských 

zařízení. Tím podpořit spolupráci mezi řediteli a nastolil tak konkurenci zdravou, která se 

zabývá pouze kvalitou vzdělávání. Snížením počtu legislativních změn usnadnit ředitelům 

školských zařízení orientaci v legislativě. Uchopit systém tak, aby zákonné normy byly 

trvalejší a poskytovaly dostatečnou stálost v delším časovém období.  

 Podpora ze strany nadřízeného orgánu  

Nadřízený orgán je pro ředitele nejbližším partnerem. Záleží na osvícenosti pracovníků 

odborů školství, jak kvalitními pomocníky dokáží být pro své ředitele. Nadřízený orgán 

může poskytovat metodickou podporu v pracovněprávních vztazích, mzdových otázkách, 

ekonomické a právní problematice, odbornou metodickou pomoc pedagogickým 

pracovníkům a uskutečňovat pravidelné konzultace s řediteli škol. Nastolení jasných 

pravidel při konkurzních řízeních by také bylo jistým přínosem.     

 Podpora ze strany vzdělávacích institucí 

Ze strany vzdělávacích institucí by bylo vhodné sjednotit vzdělávací nabídky, umožnit 

finanční dostupnost a flexibilitu vzdělávacích programů. 
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 Podpora ze strany zkušenějších ředitelů 

Zkušení ředitelé mohou začínajícímu řediteli dobře poradit s problematikou řízení 

organizace. Pomoc ze strany těchto poskytovatelů je ale svázána s podporou státu. Tato 

forma pomoci by měla být v zákoně ukotvena. Zkušený ředitel, který by působil jako 

mentor nebo kouč, by byl za tuto svou činnost finančně odměňován. Tato aktivita by ho 

v kariérním žebříčku vynesla výš a řady poskytovatelů této podpory by se rozšířily. 

Nynější forma financování škol pravděpodobně nastolila nezdravou konkurenci mezi 

řediteli a tím neochotu pomoci budoucímu konkurentovi. 

 Podpora ze strany středního managementu 

Teoretická část ukázala, že podpora členů středního managementu řediteli školy je 

nezastupitelná. Tento řídící článek školy má především možnost z ředitele odejmout část 

jeho povinností, spolu s ředitelem posunovat školu vpřed motivací členů týmu a podporou 

hodnot školy. Pomáhá vytvářet stabilní prostředí a dokáže kolegy přesvědčit o nutnosti 

změn.  

Poznatky předložené v teoretické části ukazují, že pro začáteční fázi ředitelské praxe 

ani pro další etapy řídící činnosti není dostačující jen jedna vhodná varianta podpůrných 

prostředků. Neexistuje pouze jedno řešení nastavení systému subvence, protože každý 

vedoucí pracovník má určitě jiné představy a rozdílné názory na pomoc a podporu. Každý 

je jinak schopný se s výzvami potýkat. Pravdou zůstává, že žádná vzdělávací instituce, 

žádný nadřízený orgán nenahradí jednu důležitou oblast, kterou je životní zkušenost. 

Životní zkušenost a životní rozhled musí získat každý sám. Zcela jinak se rozhoduje člověk 

ve dvaceti pěti letech a naprosto rozdílně o dvacet let později. 

Problematice činnosti nastupujících ředitelů je zapotřebí se pro její závažnost 

věnovat komplexně. A konečně vytvořit pro nové vedoucí pracovníky náležité podmínky.  

Začínajícím ředitelům předložit možnosti podpory ze strany státu, nadřízeného orgánu, 

vzdělávacích institucí, zkušených ředitelů a středního managementu školy a dát jim 

příležitost vybrat si varianty pomoci, které jim nejvíce vyhovují. Systém podpory 

zformovat tak, aby vedl k růstu kvality škol, ke změnám priorit ve vedení a řízení škol, 

a tím ke zlepšování podmínek a výsledků vzdělávání dětí, žáků a studentů.  
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5 Předmět šetření 

Empirická část diplomové práce zkoumá podporu pro začínající ředitele mateřských 

škol v období od roku 1990 po současnost v lokalitě hlavního města Prahy. Cílem této části 

je zjistit způsoby podpory poskytované ředitelům školských zařízení pro preprimární 

vzdělávání ve zkoumaném období, určit, jaká pomoc byla pro ředitele v tomto sledovaném 

období důležitá, jakou subvenci dostali a jak si ideální podporu představují.  

 

5.1 Cíl výzkumného šetření 

Cílem šetření je zjistit, jaké podpory se dostávalo ředitelům samostatných veřejných2 

mateřských škol v Praze při jejich nástupu do funkce ve sledovaném období od roku 1990 

do současnosti. Vyvodit, zda podpora začínajícím ředitelům ze strany státu, nadřízeného 

orgánu, středního managementu, bývalého ředitele a zkušených kolegů ředitelů, 

vzdělávacích institucí byla poskytována a v jakém rozsahu. V rámci tohoto cíle bude dále 

zkoumáno, zdali tuto podporu ředitelé potřebovali, jakou preferovali a jaká je vůbec 

představa ředitelů o ideální podpoře pro fázi začátků ve funkci. Z odpovědí respondentů 

stanovit priority pro podporu ředitele ve fázi počátku jejich nové profesní role. Ze 

zjištěných informací vytvořit doporučení na úrovni poskytovatele, jak nejlépe začínající 

ředitele v jejich počáteční profesní fázi podpořit, aby jim byl usnadněn nástup a pomohl 

jim úspěšně fungovat v prvních letech po nástupu do funkce 

 

5.2 Metodologie výzkumného šetření 

Výzkumné šetření bylo rozděleno do dvou částí. První část šetření zjišťuje intenzitu 

poskytované podpory a její důležitost pro ředitele mateřských škol ve sledovaném období 

od roku 1990 do současnosti. Druhá část zjišťuje ideální představu ředitelů mateřských 

škol o poskytované podpoře na úrovni poskytovatelů. Šetření využilo informace získané 

cestou kvantitativního šetření, technikou dotazníku. Jak píše Gavora (2000, s. 121), 

dotazník je způsob získávání informací kladením písemných otázek a získáváním 

písemných odpovědí. Technika dotazníku byla zvolena z důvodu možnosti obsáhnout větší 

                                                 
2 Mateřské školy veřejné jsou zřízené státem, obcí, krajem, svazkem obcí - vztahuje se na ně školský zákon a 

s ním související předpisy. Základním rysem je zápis školy do školského rejstříku a s ním související nárok 

na finanční prostředky. 
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množství respondentů, kteří jsou rozptýleni v prostoru v krátkém čase. Získaná data 

z dotazníku se dají poměrně snadno zpracovat a vyvodit z nich závěry. 

Fázemi byl předvýzkum a hlavní šetření. Předvýzkum sloužil k ověření, zda jsou 

otázky v dotazníku srozumitelné, zda zjišťují skutečně to, co je předmětem průzkumu. 

U pěti ředitelů MŠ, rozdílně dlouho v této funkci působících, bylo takto ověřeno, že otázky 

v dotazníku jsou jasné a že jeho vyplnění nebude natolik časově náročné, aby se výrazně 

snížila ochota respondentů jej vyplnit. Původní verze dotazníku měla 16 otázek, které 

zjišťovaly základní informace o respondentech, délku jejich ředitelské činnosti a důležitost 

podpory na začátku profesní role ředitele. Oslovení respondenti žádali o jeho rozšíření. 

Chtěli sdělit své názory na ideálně vypadající podporu ředitelů vstupujících do funkce, 

chtěli prostor pro svoje vlastní názory ke zkoumané problematice. Dotazník byl proto 

upraven. Přibylo sedm otázek, které se respondentů ptají na jejich představy o podpoře pro 

začínající ředitele mateřských škol ze strany státu, nadřízeného orgánu, vzdělávacích 

institucí, bývalého ředitele, zkušených kolegů a středního managementu. Ve finální verzi 

dotazníku bylo použito otázek uzavřených, otevřených a škálových. Původně bylo 

zamýšleno uskutečnit s vybranými řediteli MŠ rozhovor, který by zkoumal část šetření 

o ideální představě podpory v počáteční fázi ředitelské funkce. Protože se v předvýzkumu 

projevila ochota vyjádřit se k této problematice již v dotazníku, část otázek byla 

naformulována do otázek otevřených, které byly spíše charakteru kvalitativního, aby daly 

co nejvíce prostor pro názory dotazovaných a přinesly tak hlubší vhled do zkoumané 

problematiky. 

Kontakty na mateřské školy byly získány na webových stránkách Školství hlavního 

města Prahy a v rejstříku škol na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.  

V současné době vykonává v Praze činnost 405 mateřských škol zřizovaných různými 

subjekty. Městskými částmi, státní správou ve školství, privátním sektorem, církví. 

Některé mateřské školy jsou sloučeny se školami základními. 

Pro výzkumné šetření bylo vybráno 243 samostatných mateřských škol zřizovaných 

městskými částmi Praha. Aby se zajistila relevantnost odpovědí, pro zkoumání byla 

vybrána pouze jedna lokalita, a to území hlavního města Prahy. Důvodem této volby byla 

nutnost výběru organizací s obdobným právním, ekonomickým a sociálním kontextem. 

Jiná kritéria výběru vzorku nebyla určena. Ředitelům těchto organizací byl v průběhu 

ledna zaslán elektronický dotazník, který je na základě teoretické části práce zaměřen na 
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podporu pro začínající ředitele mateřských škol. Během prvního týdne odpovědělo 48 

respondentů. Dvacátý den byl sběr dat ukončen, protože se dalo předpokládat, že se po 

delší době nikdo z oslovených ředitelů nebude k vyplňování dotazníku vracet. Celkem 

odpovědělo 52 respondentů. Jeden dotazník byl vyřazen, protože ředitel vyplňující tento 

dotazník vstoupil do funkce již v roce 1985, což bylo období příliš vzdálené od období 

zkoumaného. Návratnost dotazníků byla 21 %. Tato poměrně nízká návratnost byla 

překvapující, protože na vyplnění dotazníku bylo umožněno on-line, což je pro 

respondenty rychlé a pohodlné. Předpokládanou vyšší návratností odpovědí byla také 

skutečnost, že by ředitele mateřských škol téma podpory mohlo zaujmout, protože se jich 

v určité fázi jejich profesního života týkalo. Upomínky k vyplnění nebyly již zasílány, 

protože otevřené otázky z dotazníku zkoumanou problematiku obsáhly podrobně. Proto 

návratnost dotazníků vykazovala dostačující množství pro možnost vyvodit potřebné 

závěry.        

Diplomová práce se zabývá podporou začínajících ředitelů mateřských škol v období 

od roku 1990 po současnost, proto byly dotazníky po provedení sběru dat rozděleny na dvě 

skupiny podle období, kdy se ve školství odehrály nejzásadnější proměny, které mohly mít 

vliv na uskutečňovanou podporu a podporu řediteli očekávanou.   

Prvním zkoumaným obdobím je doba od roku 1990–2000. V tomto období došlo 

k velkým změnám v legislativě, ve způsobu financování škol, ve formách vzdělávacího 

systému. Zvyšovala se pravomoc ředitelů v důsledku přecházení škol do právní 

subjektivity. V tomto období byly nadřízenými orgány školských zařízení preprimárního 

vzdělávání školské úřady. Pro toto období bylo staženo 22 vyplněných dotazníků, které 

mohly být vyhodnoceny.  

Druhé sledované období je od roku 2001 do současnosti. V tomto období probíhá 

reforma veřejné správy, v platnost vstupuje Bílá kniha, nový školský zákon, tvoří se 

rámcové a školní vzdělávací programy. Velkou změnou je jmenování ředitele na dobu šesti 

let a jeho následné možné odvolání z funkce. V tomto období se nadřízeným orgánem 

stává odbor nebo referát školství na krajských a okresních úřadech a posléze odbory 

školství na obcích a krajích. Toto období zastupuje 29 vyplněných dotazníků.   

Po roztřídění dotazníků do dvou skupin bylo provedeno jejich zpracování, 

vyhodnocení a interpretace zjištěných dat. Dvě období byla komparována. Je nutné 

podotknout, že ve výzkumném šetření nejde o posuzování náročnosti těchto dvou období 
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pro začínající ředitele, ale o srovnání pomoci, které se ředitelům v obdobích dostávalo, 

o zjištění, jakou důležitost ředitelé přikládají jednotlivým poskytovatelům a zdali se akcent 

na podporu v průběhu let změnil. Otázky 1, 2, 3, 4 v dotazníku zjišťují základní informace 

o respondentech a jejich organizacích v období nástupu do funkce. Otázky 5–16 zkoumají 

intenzitu podpory pro začínající ředitele mateřských škol od poskytovatelů v období 

počáteční fáze a následně ověřují jejich důležitost pro respondenty. Otázky 17–23 dávají 

dotazovaným prostor pro sdělení představ o ideální podpoře pro začínající ředitele 

mateřských škol.  

 

5.3 Výzkumné šetření   

Cílem empirické části diplomové práce je z odpovědí ředitelů mateřských škol 

v dotazníku zjistit fakta o fázi začátků profesní kariéry od roku 1990 po současnost, 

komparovat tato období z hlediska poskytované podpory a důležitosti pro dotazované.  

 Protože autorka diplomové práce předpokládá různost intenzity podpory od 

poskytovatelů (stát, nadřízený orgán, vzdělávací instituce, odstupující ředitel, zkušení 

ředitelé a střední management školy) i rozdílnost potřeby podpory začínajících ředitelů, 

rozdělila výzkumné šetření do dvou časových období. Na období od roku 1990–2000 

(období 1) a 2001 do současnosti (období 2), odvíjejících se od vážných probíhajících 

změn ve školství (viz subkapitola 5.2). 

Další šetření tvoří zjištění názorů respondentů na ideální podporu při začáteční fázi 

nové profesní role ředitele mateřské školy. 

Na základě analýzy výsledků šetření (subkapitola 5.5) autorka diplomové práce 

vytvoří doporučení na úrovni poskytovatele podpory začínajícím ředitelům mateřských 

škol. Tato doporučení samozřejmě vzhledem k poměrně nízkému počtu vyplněných 

dotazníků a tomu, že dotazníky byly distribuovány pouze na území hlavního města Prahy, 

nelze generalizovat, ale mohou sloužit jako dobrý základ pro další šetření zabývající se 

podporou ředitelů mateřských škol. 
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5.3.1 Výzkumné otázky  

První část výzkumného šetření má odpovědět na níže uvedené otázky, které se týkají 

různosti intenzity nabízené podpory poskytovatelů a následně důležitosti této podpory pro 

začínající ředitele mateřských škol v daných obdobích. 

 Jaké jsou rozdíly v intenzitě podpory pro začínající ředitele/ky mateřských 

škol ze strany poskytovatelů ve zkoumaných obdobích? 

 Jaké jsou rozdíly v důležitosti přikládané začínajícími řediteli/kami 

mateřských škol podpoře udělované jim ze strany poskytovatelů ve 

sledovaných obdobích? 

Druhá část výzkumného šetření se opírá o výsledky vyplývající z odpovědí 

respondentů na otevřené otázky dotazníku číslo 17–22, které se týkají názorů na ideální 

podporu od poskytovatelů. Otázka 23 zjišťuje preferenci konkrétních druhů metod rozvoje 

začínajících ředitelů (stínování, koučink, mentoring, konzultace).  

Tato část šetření odpoví na otázku: 

 Jak by měla vypadat ideální podpora ze strany poskytovatelů podle 

ředitelů/ek mateřských škol? 

 

5.4 Charakteristika respondentů 

Za základní soubor pro zpracování dat dané problematiky dotazníkovým šetřením byla 

stanovena skupina ředitelů samostatných veřejných mateřských škol v Praze zřizovaných 

městskými částmi (viz subkapitola 5.2). 

Sledované období je zastoupeno respondenty vstupujícími do funkce ředitele 

mateřské školy v letech 1988–2015. Ačkoliv v šetření zjišťujeme podporu pro nastupující 

ředitele až od roku 1990, byli do šetření zahrnuti i ředitelé vstupující do funkce v roce 

1988 a 1989, protože je počáteční fáze nástupu do funkce určena na dobu 2 let (viz 

kapitola 4). Počet dotazovaných v jednotlivých obdobích je vyvážený. První období čítá 22 

respondentů, druhé 29 respondentů. 

Otázka číslo 1 v dotazníku zjišťuje pohlaví dotazovaných ředitelů mateřských škol. 

V období 1 bylo zastoupení žen 100 %, v období druhém odpovídal jeden muž. 
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Otázky 2–4 zjišťují rok nástupu ředitelů do funkce, počet dětí v mateřské škole a počet 

zaměstnanců. Jedná se pouze o stručné představení organizací, ve kterých respondenti 

zastupují funkci ředitele. 

Otázka č. 2 V jakém roce jste se stal/la ředitelem/kou mateřské školy? 

Období 1  

Tabulka č. 1 Rok nástupu do funkce 

Rok nástupu 

do funkce 
1988 1989 1990 1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 

Počet 

respondentů 
3 1 4 3 2 2 1 2 1 2 1 

Procentuální 

zastoupení 
13,7 4,5 18,2 13,7 9,1 9,1 4,5 9,1 4,5 9,1 4,5 

 

Období 2  

Tabulka č. 2 Rok nástupu do funkce 

Rok nástupu do 

funkce 
2001 2002 2003 2005 2007 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 

Počet 

respondentů 
1 1 1 1 2 4 3 3 5 5 1 2 

Procentuální 

zastoupení 
3,5 3,5 3,5 3,5 6,9 13,7 10,3 10,3 17,2 17,2 3,5 6,9 

 

Charakteristika organizace je zastoupena zjištěním počtu přihlášených dětí do mateřské 

školy v období nástupu ředitele do funkce. Tato identifikace byla zvolena pouze pro 

představu o velikosti mateřské školy. Počty dětí se pohybují od 28 do 180. 

 

Otázka č. 3 Kolik dětí měla mateřská škola při Vašem nástupu do funkce? 

Období 1  

Tabulka č. 3 Počet dětí v mateřské škole při nástupu do funkce 

Počet dětí 

 v MŠ 
28 30 48 50 78 100 110 112 120 130 174 180 

Počet 

 zastoupení 
1 1 1 1 1 7 1 1 4 2 1 1 

Procentuální  

zastoupení 
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 32,2 4,5 4,5 18,2 9,1 4,5 4,5 
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Období 2 

Tabulka č. 4 Počet dětí v mateřské škole při nástupu do funkce 

Počet dětí 

v MŠ 
28 40 56 75 80 90 100 110 112 120 125 130 150 160 168 

Počet 

zastoupení 
1 1 2 4 1 1 2 4 3 3 1 3 1 1 1 

Procentuální 

zastoupení 
3,5 3,5 6,9 13,7 3,5 3,5 6,9 13,7 10,3 10,3 3,5 10,3 3,5 3,5 3,5 

 

Dalším profilem organizace bylo uvedení množství zaměstnanců, které začínající ředitel 

vedl. Počty se pohybují od 4 do 27 zaměstnanců. 

Otázka č. 4 Jaký byl počet zaměstnanců při Vašem nástupu do funkce? 

Období 1  

Tabulka č. 5 Počet zaměstnanců v mateřské škole při nástupu do funkce 

Počet zaměstnanců v MŠ 

 
4 5 8 10 12 13 14 15 17 20 21 23 

Počet zastoupení 

 
1 1 2 1 2 1 2 4 1 2 4 1 

Procentuální zastoupení 

 
4,5 4,5 9,1 4,5 9,1 4,52 9,1 18,3 4,5 9,1 18,3 4,5 

Období 2  

Tabulka č. 6 Počet zaměstnanců v mateřské škole při nástupu do funkce 

Počet zaměstnanců v MŠ 

 
5 6 7 8 10 11 12 13 15 16 17 20 27 

Počet zastoupení 

 
2 1 1 1 2 2 4 3 2 5 3 2 1 

Procentuální zastoupení 

 
6,9 3,5 3,5 3,5 6,9 6,9 13,7 10,3 6,9 17,2 10,3 6,9 3,5 

 

Při vyhodnocování informací z dotazníku si autorka diplomové práce uvědomila možnost 

zjištění, jestli formy, intenzita a důležitost podpory pro začínající ředitele se liší 

v organizacích malých, středních a velkých. Usoudila, že toto šetření nebylo cílem 

zkoumání. Původní smysl šetření, což je komparace dvou období, by se mohl mnoha 

souvislostmi zamlžit. Proto rozdělení podle velikosti organizací nebude v šetření této 

diplomové práci využito. Mohlo by ale inspirovat jiné autory závěrečných prací k dalšímu 

šetření.    
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5.5 Výsledky dotazníkového šetření  

 

Prví část šetření: 

Položené otázky v dotazníku 5–16 zkoumají intenzitu podpory od poskytovatelů pro 

začínající ředitele mateřských škol a následně ověřují jejich důležitost pro respondenty. 

Odpovědi jsou vyhodnoceny procentuálně, k dobré orientaci slouží grafy. 

Otázka č. 5 

Podpora ze strany státu byla: (0=žádná podpora, 5=nejvyšší podpora) 

Období 1  

OTÁZKA 5
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Graf č. 1 Podpora ze strany státu  

Z odpovědí na tuto otázku vyplynulo, že v prvním období byla podpora ze strany státu na 

škále 0–1 (podpora malá) označena 39,4 % respondentů, škála 2–3 (podpora střední) je 

zastoupena odpověďmi ve výši 24,7 % a škály 4–5 (podpora vysoká) jsou zastoupeny 

35,9 %. 
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Období 2  

OTÁZKA 5
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Graf č. 2 Podpora ze strany státu  

Období druhé vykazuje vysoká procenta ve škálách 0–1. Celkový podíl těchto odpovědí 

činí 63,9 %. Škála 2–3  je hodnocena 22,2 % odpovědí. Škály 4–5 zastupuje pouze 13,9 %. 
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Graf č. 3 Komparace vnímané podpory poskytované ze strany státu  

 

Komparace výsledků: 

Výsledky ukázaly rozdíly v poskytované podpoře ve sledovaných obdobích. První období 

vykazuje malou podporu 39,4 %, naproti tomu podpora u období druhého předkládá malou 
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poskytovanou podporu 63,9 %. Srovnáním odpovědí ředitelek3 lze usoudit, že v této 

oblasti podpory ze strany státu se intenzita v průběhu let značně snížila.  

Z poznatků, které jsou předloženy v teoretické části práce lze usoudit, že nižší míru 

intenzity ze strany státu v období 2 lze přikládat vzniku nezávislosti škol, větší mírou 

odpovědnosti a pravomoci danou ředitelům škol během tohoto období. Transformací na 

příspěvkové organizace se míra kompetencí přesunula na samotné školy.  

Otázka č. 6 

Byla pro Vás podpora státu důležitá? 

Období 1  

OTÁZKA 6

21,1

56,5

10,2

12,2

ano spíše ano spíše ne ne

 

Graf č. 4 Byla pro Vás podpora státu důležitá 

Podporu ze strany státu z období 1 označila naprostá většina ředitelek jako důležitou. Ano 

vyjádřily 21,1 % a spíše ano 56,5 %. Jako spíše nedůležitá je tato podpora vyjádřena 

v 12,2 % případů a nedůležitá v 10,2 %.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Ve výzkumném šetření empirické části diplomové práce bude souhrnně používán pojem „ředitelka 

mateřské školy“ místo ředitel nebo ředitel/ka mateřské školy. Respondenty šetření jsou, až na jednoho 

odpovídajícího muže, pouze ženy, ředitelky mateřských škol. Nejedná se v žádném případě o diskriminaci 

mužů, ale jde pouze o zjednodušení uvádění respondentů. 
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Období 2  

OTÁZKA 6

44,1

32,4

13,4

10,1

ano spíše ano spíše ne ne

 

Graf č. 5 Byla pro Vás podpora státu důležitá 

Podporu ze strany státu z období 2 označila naprostá většina ředitelek jako důležitou. Ano 

vyjádřilo 44,1 % respondentek a spíše ano 32,4 %. Jako spíše nedůležitá je tato podpora 

vyjádřena v 10,1 % případů a nedůležitá v 13,4 %.  

 

Komparace výsledků: 

Podporu ze strany státu považovaly respondentky při svých začátcích ve funkci za velmi 

důležitou. Dokládají to výsledky získané z dotazníků. Období 1 vykazuje 21,1 % 

důležitosti této podpory v odpovědi ano. Druhé období dokonce hodnotou 44,1 %. 

Odpověď spíše ano má v prvním období hodnotu 56,5 %, druhé období 32,4 %. Pokud 

porovnáme poměr pozitivních a negativních odpovědí, dá se říci, že potřeba podpory od 

tohoto poskytovatele byla pro obě skupiny obdobná. Jestliže se na výsledky podíváme 

podrobněji, můžeme říci, že v druhém období, tedy v období nástupu nové ředitelky do 

funkce MŠ od roku 2001 do současnosti, se respondentky v mnohem větší míře než 

v období prvním vyjadřovaly směrem k rozhodnějšímu ano.  
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Otázka č. 7 

Podpora ze strany nadřízeného orgánu (školský úřad, školská správa, zřizovatel) 

byla: (0=žádná podpora, 5=nejvyšší podpora) 

Období 1  

OTÁZKA 7
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Graf č. 6 Podpora ze strany nadřízeného orgánu  

Skupina ředitelek z období 1 hodnotila tuto otázku takto: škála 0–1 (podpora malá) má 

27,3 %, škály 2–3 (podpora střední) je zastoupena odpověďmi ve výši 27,3 %. Škála 4–5 

(podpora vysoká) je vyjádřena v 45,4 % případů. 

Období 2  

OTÁZKA 7
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Graf č. 7 Podpora ze strany nadřízeného orgánu  

Období 2 je vyhodnoceno takto: škály 0–1 mají hodnotu 48,3 %, podporu střední označily 

respondentky procentem 31,4 a podpora vysoká je označena pouze v 20,3 %. 
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Graf č. 8 Komparace vnímané podpory poskytované ze strany nadřízeného orgánu 

 

Komparace výsledků: 

Vyhodnocením odpovědí bylo zjištěno, že rozdíly poskytované podpory ze strany 

nadřízeného orgánu ve sledovaných obdobích jsou značné. Vysoká podpora je skupinou 1 

označena 45,4 %, naproti tomu skupina číslo 2 této podpoře dává 20,3 %.  

V průběhu let došlo v poskytování podpory ze strany nadřízeného orgánu 

k nepřehlédnutelnému poklesu. Tento pokles lze přisoudit odstranění odvětvového řízení 

školství. Mnozí zřizovatelé se dostali do situace, o kterou možná nestáli. Povinnost obce 

i kraje dodržovat shodu rozvoje vzdělávací politiky státu s požadavky a zájmy svých 

občanů jim mnohdy přidělala starosti.  
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Otázka č. 8 

Byla pro Vás podpora nadřízeného orgánu důležitá?  

Období 1  

OTÁZKA 8

47,7

25,1

18,1

9,1

ano spíše ano spíše ne ne

 

Graf č. 9 Byla pro Vás podpora nadřízeného orgánu důležitá  

Důležitost této podpory v období 1 vykazuje 47,7 % a 25,1 % ředitelek.  

Pro 18,1 % a 9,1 % respondentů tato podpora důležitá není.  

Období 2  

OTÁZKA 8

46,2

17,6

23,1

13,1

ano spíše ano spíše ne ne

 

Graf č. 10 Byla pro Vás podpora nadřízeného orgánu důležitá  

Pro respondentky skupiny 2 byla podpora tohoto poskytovatele důležitá v 46,2 % 

a v 17,6 %. Této podpoře důležitost nepřikládá 23,1 % a 13,1 % oslovených. 
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Komparace výsledků: 

Odpovědi ukázaly, že podpora ze strany nadřízeného orgánu byla pro obě skupiny důležitá. 

Na odpověď ano odpovědělo 47,7 % v období 1 a 46,2 % v období 2. Vyhodnocení otázky 

bylo jednoznačné. Protože nadřízený orgán je pro ředitelky nejbližším partnerem, jeho 

podpora je vnímána ředitelkami obou období velice významně. 

Otázka č. 9 

Byla nabídka vzdělávacích institucí pro začínající ředitele v období Vašeho vstupu do 

funkce dostatečná? 

Období 1 

OTÁZKA 9

18,2

18,2

27,3

27,3

9,1

ano spíše ano spíše ne ne nevím

 

Graf č. 11 Byla nabídka vzdělávacích institucí pro začínající ředitele v období Vašeho 

vstupu do funkce dostatečná 

Nabídka vzdělávání pro začínající ředitelky byla v tomto období dostatečná v oblasti ano 

pouze 18,2 % a spíše ano v 18,2 %. Jako nedostačující ji uvádí 27,3 % a 27,3 % 

respondentek. K problematice se nevyjádřilo 9,1 % oslovených. 
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Období 2  

OTÁZKA 9

44,4

25,9

7,4

7,4

14,8

ano spíše ano spíše ne ne nevím

 

Graf č. 12 Byla nabídka vzdělávacích institucí pro začínající ředitele v období Vašeho 

vstupu do funkce dostatečná 

Pro skupinu 2 byla nabídka vzdělávacích institucí vyhovující. Ano označilo 44,4 % 

dotázaných, 25,9 % pak  spíše ano. Spíše ne a ne určilo pouze 7,4 % ředitelek, k otázce se 

nevyjádřilo 14,8 % dotázaných. 

 

Komparace výsledků: 

Z odpovědí bylo zjištěno, že vzdělávací instituce v průběhu zkoumaného období svoji 

nabídku pro vedoucí pracovníky rozšířily. Respondentky druhého období vyjádřily 

dostatečnost vzdělávací nabídky vysokým procentuálním hodnocením. 

Během druhého období zahajovalo činnost mnoho organizací, které se začaly 

komplexně zabývat vzděláváním řídících pracovníků školství, a mnoho stávajících institucí 

tuto vzdělávací nabídku rozšířilo. Univerzita Karlova se rozrostla o katedru Centra 

školského managementu Pedagogické fakulty. Toto pracoviště spojuje vzdělávání řídících 

pracovníků školství s nejnovějšími poznatky teorie vědních disciplín, které se přímo 

dotýkají problematiky řízení školských zařízení. Další vzdělávací instituce, které zajišťují 

všestranný odborný rozvoj pedagogických a řídících pracovníků jsou NIDV (Národní 

institut pro další vzdělávání) a NÚV (Národní institut pro vzdělávání). Akreditované 

vzdělávací agentury například TSM pořádají školení na míru, podle požadavků klientů. 

Nabízejí kurzy ekonomické, také kurzy zabývající se komunikací, jednání s lidmi. 
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Otázka č. 10 

Byla pro Vás podpora vzdělávacích institucí důležitá?  

Období 1  

OTÁZKA 10

42,3

25,2

25,2

7,3

ano spíše ano spíše ne ne

 

Graf č. 13 Byla pro Vás podpora vzdělávacích institucí důležitá  

Odpovědi ředitelek prvního období poukazují na důležitost podpory ze strany vzdělavatelů 

v 42,3 % a v 25,2 %. Oblast spíše ne určilo 25,2 % respondentek. Oblast ne je zastoupena   

7,3 % odpovědí. 

Období 2  

OTÁZKA 10

50,2

37,4

12,4
0

ano spíše ano spíše ne ne

 

Graf č. 14 Byla pro Vás podpora vzdělávacích institucí důležitá 

Ředitelky druhého období přikládají vzdělávání velkou důležitost, a to 50,2 % a  37,4%. 

Důležitost podpory spíše ne označilo 12,4 % ředitelek. Žádná respondentka neoznačila 

oblast ne. 
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Komparace výsledků: 

Z uvedených odpovědí na otázku číslo 10 vyplývá, že potřeba navštěvovat vzdělávací 

instituce byla pro skupinu 2 mnohem zásadnější nežli pro skupinu 1. Označila důležitost 

podpory vzdělávacích institucí 50,2 % a 37,4 %. Spíše ne vyjadřuje podíl 12,4 %.  

Ne nevykazuje žádnou hodnotu. Naproti tomu skupina 1 označila spíše ne 25,2 % 

a ne 7,3%. Důležitost vyznačila tato skupina 42,3% a 25,2%. Tato skutečnost je dána 

zvyšováním požadavků na znalosti ředitelek mateřských škol v oblasti práva, ekonomie, 

vedení lidí, personálních činností a tím vyšší potřebou vědomosti v těchto oborech 

získávat. 

Otázka č. 11 

Seznámil/a Vás bývalý/á ředitel/ka s problematikou chodu organizace? 

Období 1  

OTÁZKA 11

22,7

22,7

54,5

ano částečně ne

 

Graf č. 15 Seznámil/a Vás bývalý/á ředitel/ka s problematikou chodu organizace  

V období prvním oslovené ředitelky ve svých odpovědích vyjádřily názor na pomoc ze 

strany bývalé ředitelky takto: 54,5 % pomoc nedostalo, 22,7 % podporu od odstupujících 

ředitelek obdrželo částečně a 22,7 % respondentek s problematikou chodu organizace bylo 

seznámeno. 
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Období 2  

OTÁZKA 11

25,9

55,6

18,5

ano částečně ne

 

Graf č. 16 Seznámil/a Vás bývalý/á ředitel/ka s problematikou chodu organizace 

Ředitelky z druhého období pociťovaly podporu odcházející ředitelky v 25,9 %, v 55,6 % 

jim byla poskytnuta částečně. K označení ne se vyjádřilo pouze 18,5 % dotázaných. 

 

Komparace výsledků: 

Z výsledků lze usoudit, že seznámení s chodem organizace ze strany bývalé ředitelky se 

respondentkám dostalo v prvním období méně. Velký rozdíl je v odpovědi částečná 

podpora. V období 1 jde o 22,7 % a v období 2 o 55,6 %. Odpověď ne označily 

respondentky prvního období vysokým procentem 54,5 % a ve druhém období pouze 

procentem 18,5 %. Toto zjištění je zajímavé. Je možné předpokládat, že ve druhém období 

byl osud školy pro odcházející ředitelky důležitý, proto se snažily nového kolegu do 

problematiky školy zasvětit a tím zajistit hladký průběh změny řízení školy.  
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Otázka č. 12 

Pokud ano, bylo to pro Vás přínosné? 

Období 1  

OTÁZKA 12

50

30

20

0

ano spíše ano spíše ne ne

 

Graf č. 17 Pokud ano, bylo to pro Vás přínosné 

Seznámení se s chodem organizace od odcházející ředitelky jako přínos v tomto období 

označilo 50 % a 30 % respondentek, v 20 % byla tato podpora uvedena jako spíše 

nedůležitá. Za zcela zbytečnou ji nevyhodnotila žádná respondentka. 

Období 2  

OTÁZKA 12

36,4

54,5

9,1 0

ano spíše ano spíše ne ne

 

Graf č. 18 Pokud ano, bylo to pro Vás přínosné 

Skupina druhá označila přínos této pomoci v 36,4 % a v 54,4 %. Za málo přínosnou byla 

hodnocena 9,1 %.  Žádná z ředitelek ji nevyhodnotila za naprosto nepřínosnou.  
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Komparace výsledků: 

V obou obdobích je podpora ze strany bývalého ředitele vnímána respondentkami jako 

přínosná. Pouze se mírně mění důležitost v označení ano a spíše ano. V prvním období 

přínos čítá 80 %, ve druhém stoupá na 90,9 %. Jako málo přínosná je tato podpora 

označena v období prvním 20 %, ve druhém dokonce jen v 9,1 %. Předání organizace, 

seznámení se s problematikou školy zcela jistě nastupující ředitelce její začátky usnadní, 

proto tuto podporu ze strany odstupujícího ředitele označují obě skupiny respondentek za 

zásadní. 

Otázka č. 13 

Poskytovali Vám ostatní ředitelé z Vašeho okolí podporu? 

Období 1  

OTÁZKA 13

18,2

22,7

27,3

31,8

vždy velmi  často často zřídka nikdy

 

Graf č. 19 Poskytovali Vám ostatní ředitelé z Vašeho okolí podporu  

Ředitelky prvního období vyjádřily podporu ze strany svých kolegů ředitelů vysokými 

procenty. A to: vždy 18,2 %, velmi často 22,7 % a často 27,3 %. Zřídka poskytnutou 

pomoc označily ředitelky v 31,8 %, nikdy neoznačila žádná respondentka. 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Období 2  

OTÁZKA 13

11,1

37

18,5

25,9

7,4

vždy velmi  často často zřídka nikdy

 

Graf č. 20 Poskytovali Vám ostatní ředitelé z Vašeho okolí podporu  

V druhém období byla také podpora vyjádřena celkem vysokým procentem. Vždy byla 

poskytnuta podpora začínajícím ředitelkám v 11,1 %, velmi často v 37 %  a často 

v 18,5 %. Zřídka byla podpora poskytnuta pro 25,9 % respondentek. V tomto období  

několik respondentek označilo i odpověď nikdy, a to v 7,5 % případů. 

 

Komparace výsledků: 

Podle odpovědí respondentek bylo zjištěno, že většina začínajících ředitelek podporu ze 

strany svých kolegů ředitelů dostávala. Ale protože je podpora od tohoto poskytovatele 

smysluplná a pro začínající ředitelky velmi důležitá, jak vyplynulo z otevřených otázek 

(otázka č. 21), dalo by se předpokládat, že bude daleko vyšší. Důvodem může být silné 

konkurenční prostředí mezi školami a tím pádem i mezi jejich řediteli. Další příčinou může 

být nedostatečné rozšíření mentoringu a konzultací, také je zřejmá chybějící funkce 

uvádějícího ředitele.  
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Otázka č. 14 

Byla pro Vás tato podpora důležitá? 

Období 1  

OTÁZKA 14

77,3

22,7

ano spíše ano spíše ne ne

 

Graf č. 21 Byla pro Vás tato podpora důležitá  

Tyto výsledky dokládají velkou důležitost podpory tohoto poskytovatele pro začínající 

ředitelky mateřských škol. Důležitost hodnotily takto: ano v 77,3 % spíše ano v 22,7 %. 

Spíše ne a oblast ne bylo vyjádřeno 0 %. 

Období 2  

OTÁZKA 14

85,2

11,1

3,7

0

ano spíše ano spíše ne ne

 

Graf č. 22 Byla pro Vás tato podpora důležitá  

I ředitelky období 2 přisuzují podpoře ze strany kolegů ředitelů velkou důležitost. A to 

85,2 % a 11,1 %. Pouze 3,7 % respondentek označilo důležitost jako spíše nedůležitou. 
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Komparace výsledků: 

Zpracováním odpovědí bylo zjištěno, že i tento druh podpory byl pro většinu respondentek 

žádoucí. Toto tvrzení lze podložit odpověďmi v otevřených otázkách z další části šetření, 

ale především z informací, které autorka diplomové práce získala od svých kolegyň různě 

dlouho působících ve funkci ředitelek mateřské školy ze studia školského managementu 

i managementu vzdělávání. Jejich výpovědi k této problematice je možné pokládat za 

relevantní, protože se opírají o jejich osobní zkušenosti. 

Otázka č. 15 

Podpora ze strany středního managementu (zástupce, ekonom, administrativní síla, 

vedoucí školní jídelny apod.) byla: (0=žádná podpora, 5=nejvyšší podpora) 

Období 1  

 

Graf č. 23 Podpora ze strany středního managementu  

Škála 0–1 (podpora malá) je v období 1 vyznačena celkově procenty 18,2 %. Škála 2–3 

(podpora střední) je vyjádřena zastoupením 50 %, škála 4–5 (podpora vysoká) je vyjádřena 

hodnotami 31,8 %. Z výsledků lze usuzovat, že v tomto období pomoc středního 

managementu nebyla příliš velká. Příčinou mohl být fakt, že v období 1 tito pracovníci 

neměli tolik úkolů a nebyly na ně kladeny kompetence, kterými by mohli ředitelku 

mateřské školy podporovat.  
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Období 2  

 

Graf č. 24 Podpora ze strany středního managementu  

Ve druhém období je zřetelný nárůst podpory ze strany středního managementu. Škála 0–1 

je vyjádřena pouze procenty 7,5 %. Škálu 2–3 zastupují procenta ve výši 18,5 %. Nejvyšší 

podporu označuje 25,9 % a 48,1 % respondentek. Důvodem je jistě fakt, že se požadavky 

na řízení škol stále zvyšují, ředitelé potřebují schopné členy středního managementu a jeho 

členové jsou schopni podporu poskytnout. 
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Graf č. 25 Komparace vnímané podpory poskytované ze strany středního managementu  
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Komparace výsledků: 

Z porovnání výsledků je zřejmé, že podpora začínajících ředitelek středním 

managementem (ať je to v některých organizacích pouze vedoucí učitelka nebo 

zástupkyně, vedoucí školní jídelny, ve větších organizacích předškolního vzdělávání pak 

i hospodářka, administrativní síla a ekonom v jednom) má vzestupnou tendenci. Úloha a 

znalosti členů středního managementu se musely v průběhu sledovaného období navýšit, 

protože vzrostly i požadavky na znalosti ředitelek mateřských škol. 

Otázka č. 16 

Byla pro Vás podpora středního managementu důležitá? 

Období 1  

OTÁZKA 16

40,9

36,4

13,6

9,1

ano spíše ano spíše ne ne

 

Graf č. 26 Byla pro Vás podpora středního managementu důležitá  

Pro oslovené ředitelky prvního období byla podpora ze strany středního managementu 

důležitá v 40,9 %, spíše důležitá v 36,4 %. Spíše nedůležitá a nedůležitá byla v 13,6 % a 

v 9,1 %. 
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Období 2  

OTÁZKA 16

85,2

7,4
3,7 3,7

ano spíše ano spíše ne ne

 

Graf č. 27 Byla pro Vás podpora středního managementu důležitá  

Naproti tomu důležitost podpory středního managementu ředitelky druhého období 

vyjádřily procenty 85,2 a 7,4. Jako příliš nedůležitou a nedůležitou byla označena pouze 

3,7 % v obou případech.  

 

Komparace výsledků: 

Vyhodnocením této otázky řešitelka šetření došla k závěru, že v důsledku zvyšujících se 

požadavků na znalosti a kompetence ředitelek mateřských škol je pomoc ze strany členů 

středního managementu začínajícími ředitelkami velmi preferovaná a dá se říci, že 

nepostradatelná. Dobře fungující střední management školy napomáhá udržovat 

v organizaci stabilní prostředí. Na schopné členy středního managementu může ředitel 

delegovat určité pravomoci. Pro začínajícího ředitele je dobře fungující střední 

management velkou oporou.  
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Druhá část šetření: 

Otázky 17–22 dávají dotazovaným prostor pro sdělení jejich představ o ideální podpoře od 

poskytovatelů pro začínající ředitele mateřských škol. Dotazované ředitelky mateřských 

škol obou období se v tomto šetření ve svých odpovědích shodovaly. Na základě této 

skutečnosti autorka diplomové práce část tohoto šetření nerozděluje do období, ale 

z odpovědí vybírá ty nejfrekventovanější a z nich vyvozuje závěry.  

(názory respondentů jsou citovány, pokud se některé odpovědi opakovaly, je uveden 

v závorce počet četnosti). Úplný a doslovný přepis odpovědí je uveden v příloze 2.  

Otázka č. 17 

Jak by měla, podle Vás, ideálně vypadat podpora ředitelů vstupujících do funkce?  

a) ze strany státu 

Analýza zjištění:  

Respondentky se v této otázce nejčastěji zmiňovaly o nadměrné administrativní zátěži 

ředitelů. Neustálé vyplňování tabulek a dotazníků tak navozuje pocit, že zanedbávají 

manažerské povinnosti a snižují kvalitní výuku. Jako podporu by uvítaly 

administrativní pracovnici alespoň na poloviční úvazek. Také se zmiňují o možnosti 

podpory ze strany státu pro střední management, který u ředitelů mateřských škol 

takřka neexistuje. Ředitelka mateřské školy nemá nárok na ekonoma, administrativní 

pracovnici, vše musí většinou zvládnout sama, pouze za podpory zástupkyně. 

V dotaznících se vyskytl názor, že strukturu řízení školy by měl tvořit ředitel, ekonom, 

personalista, administrativní pracovník, jako je tomu v jiných podnicích Ředitelka by 

mohla veškerou svou energii věnovat pedagogické oblasti a péči o zaměstnance. 

Za další vážný problém považují dotazované ředitelky neustálé změny v zákonech. 

Žádoucí je stálost předpisů a při nutných změnách včasné podávání srozumitelných 

vysvětlení. Informace o těchto změnách chtějí dostávat ze strany státu systematicky. 

Jde o oběžníky. Od státu očekávají především metodickou podporu. Podle vyjádření 

respondentek jde o neustálé hledání souvislostí. Vítané by bylo zvýšení pravomoci ředitelů 

ve vztazích škola a rodič. Jako další podporu navrhly zavedení poradenské instituce.  

Dotazované ředitelky doporučují programy pro uchazeče na ředitelskou funkci a  ukončené 

manažerské vzdělání již při konkurzu na ředitele školy. Poukazují na naléhavost 
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vytvoření systému uvádění ředitele do funkce. Umožnit začínajícímu řediteli 

několikaměsíční předávání funkce, aby měl možnost na přípravu před nástupem do funkce. 

Jako vhodné řešení předkládají respondentky možnost současné práce nastupujícího 

ředitele se stávajícím ředitelem.  

Z dalších odpovědí lze vyvodit, že ředitelky mateřských škol postrádají specifikaci 

náplně práce ředitele školy, možnosti kariérního postupu, získávání zkušeností od 

schopných ředitelů. 

Za další problém, který ztěžuje práci nejen začínající ředitelce mateřské školy, uvedly 

respondentky konkurenci. Navrhují změnu financování škol, aby si školy nemusely 

vymýšlet různé nadstandardy pro přilákání klientů a mohly se soustředit jen na zlepšování 

výsledků vzdělávání.  

Otázka č. 18 

Jak by měla, podle Vás, ideálně vypadat podpora ředitelů vstupujících do funkce?  

b) ze strany nadřízeného orgánu 

Analýza zjištění:  

Lze zkonstatovat, že oslovené ředitelky nejvíce zajímala problematika ideální podpory na 

úrovni nadřízeného orgánu v oblasti zajišťování informací, v kompetentnosti znalostí 

v oblasti školské problematiky u zaměstnanců nadřízeného orgánu. Z odpovědí je zřejmá 

důležitost spolupráce na úrovni rovnosti, partnerství a ne nadřazenosti, dobrá 

vzájemná komunikace.  

Respondentky ve svých odpovědích zmiňovaly potřebu metodické pomoci v oblasti práva, 

ekonomie, protože především začínající ředitelka nemá dostatek času na vyhledávání stále 

nových informací. Preferovaly by pravidelné porady, na kterých by získaly informace 

o změnách v legislativě, plánech nadřízeného orgánu a kde by se diskutovalo 

o momentálních problémech a proměnách školského systému. 

Při svých začátcích ve funkci ředitelky mateřské školy by dotazované ocenily 

systematickou podporu ze strany nadřízeného orgánu. Patrné je to například z části 

výroku: „Nadřízený orgán by se měl citlivě podílet na uvedení nového ředitele do funkce. 

Měl by být poradním orgánem, měl by naslouchat ředitelům a řešit s nimi nastalé situace, 
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dát jasná pravidla, jasný systém spolupráce, metodickou pomoc, nepočítat automaticky 

s tím, že nový ředitel se orientuje ve všech oblastech.“ 

Dobrou spolupráci pro respondentky představuje znalost záměrů a koncepcí zřizovatele na 

delší období, podpora při spolupráci ředitelek na drobných úkolech pro obec. Spolupráce a 

týmová práce je cestou pro naplňování cílů celého obvodu. 

Otázka č. 19 

Jak by měla, podle Vás, ideálně vypadat podpora ředitelů vstupujících do funkce?  

c) ze strany vzdělávacích institucí věnující se vzdělávání řídících pracovníků 

Analýza zjištění: 

Výzkumné šetření ukázalo, že nabídka vzdělávacích institucí je vnímána jako dostačující. 

Respondentky by ale uvítaly více seminářů, které předkládají zkušenosti z praxe, 

početnější diskusní stoly, vzájemné výměny zkušeností. Navrhují propojení praxe s teorií, 

cyklická setkávání, školení, která nabízejí řešení konkrétních situací a aktuálních 

problémů. Právě pro začínající ředitelky mateřských škol spojení teorie s praxí může být 

velmi prospěšné. Respondentky se také v odpovědích zmiňují o podpoře ze strany 

mentorů, koučů a možností využívat konzultace.  

Dotazované by ocenily také dostupnost studia školského managementu pro všechny 

zájemce, především pro pracovníky středního managementu. 

Je nutné zmínit i finanční dostupnost těchto školení pro všechny organizace. 

Otázka č. 20 

Jak by měla, podle Vás, ideálně vypadat podpora ředitelů vstupujících do funkce?  

d) ze strany bývalého ředitele 

Analýza zjištění: 

Z uvedených odpovědí respondentek lze usoudit, že podporu ze strany bývalého ředitele 

vnímají jako potřebnou. Za základ pokládají řádné předání organizace, seznámení 

s chodem organizace, orientací v archivu školy. Jako podstatné vnímají předání zkušeností, 

otevřenost při předávání informací. Takováto podpora zjednoduší a ulehčí začínajícímu 

řediteli „vstup do ředitelny.“ 
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Vykonávat funkci současně se stávajícím ředitelem několik měsíců před předáním 

funkce považují za ideální situaci. Bonusem by byla ochota odstupujícího ředitele zůstat 

přítelem na telefonu. 

Otázka č. 21 

Jak by měla, podle Vás, ideálně vypadat podpora ředitelů vstupujících do funkce?  

e) ze strany kolegů ředitelů 

Analýza zjištění:  

Podpora ze strany tohoto poskytovatele se projevila jako velice zásadní: „Tato spolupráce 

je pro začínajícího ředitele velmi důležitá a také bývá většinou skutečnou a praktickou 

pomocí.“ Pomoc ze strany zkušených ředitelů je respondentkami předkládána jako 

důležitá, ale málo uskutečňovaná. Důvodem se zdá být především silné konkurenční 

prostředí. Lze tak usoudit z často opakovaných odpovědí v dotazníku, které na 

problematiku konkurence poukazují: „Konkurence je cítit při každém dotazu…strach, 

abych nebyla lepší…Nebát se konkurence…Být kolegou, ne soupeřem, nebát se 

poradit…Vstřícnější prostředí, méně konkurence…Kdybych neměla kamarádku ředitelku 

tak by mi nepomohl nikdo…Nebát se poradit, nesoupeřit, dnešní prostředí je nezdravě 

konkurenční.“ 

Přínosem pro začínající ředitelky mateřských škol by, podle jejich odpovědí, bylo 

posílení mentoringu a konzultací se zkušenými řediteli, s odborníky z praxe. 

V odpovědích byla navrhována funkce uvádějícího ředitele. Jako vyhovující způsob 

podpory předkládají také sdílení a stínování z praxe, nebo možnost vykonávat po dohodě 

částečnou praxi na jiném zařízení. Pořádání společných smysluplných porad, kde si všichni 

zúčastnění předávají otevřeně zkušenosti, vyjadřují respondentky jako zásadní.  

Otázka č. 22 

Jak by měla, podle Vás, ideálně vypadat podpora ředitelů vstupujících do funkce?  

f) ze strany středního managementu 

Analýza zjištění:  

Podpora členů středního managementu školy je podle odpovědí dotazovaných považována 

také za podstatnou. Většina odpovědí se shodovala. Ředitelky od středního managementu 

očekávají ochotu spolupracovat s novým vedením, týmovou práci a zapojení členů do 
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vedení organizace. Předpokládají společnou snahu, která povede ke zlepšení stavu 

organizace. Počítají se ztotožněním se s cíli školy a podporou v jejich naplňování. 

Respondentky by uvítaly úsilí  pracovníků středního managementu vzdělávat se, aby měli 

všichni představu o měnící se situaci ve školství, uměli ředitele v jeho práci podpořit. 

Spolehlivost středního managementu a možnost delegovat na něj pravomoci považují 

oslovené ředitelky za samozřejmost.  

Otázka číslo 23 zjišťuje preferenci konkrétních druhů metod pro rozvoj začínajících 

ředitelek (stínování, koučink, mentoring, konzultace). 

Otázka č. 23 

Jaké metody podpory ze strany zkušeného ředitele byste jako začínající ředitel/ka 

upřednostňoval/a – stínování, koučink, mentoring, konzultace? 

(0=vůbec, 5=rozhodně ano) 
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Graf č. 28 Jaké metody podpory ze strany zkušeného ředitele 
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Graf č. 29 Jaké metody podpory ze strany zkušeného ředitele 

 

Analýza zjištění: 

Předložené výsledky ukazují na skutečnost, že ředitelky obou období upřednostňují 

především formy podpory v podobě konzultací. Konzultace dává možnost vyhledat radu 

u odborníka, a tak problém urychleně vyřešit. Tím je tato metoda velice efektivní a 

z tohoto důvodu je ředitelkami preferovaná.  

Na druhém místě respondentky preferují mentoring. Možnost výběru osobního rádce, 

který dobrovolně radí a nenásilně tak pomáhá v kariéře, byla již ve výše uvedených 

odpovědích respondentkami (otázka č. 21) označena jako vyhledávaná. Stínování bylo také 

ředitelkami představeno jako vhodná podpora ze strany zkušených ředitelů. Přidělení ke 

zkušenému řediteli, který je ve své profesi odborníkem a poznání jeho práce sledováním 

lze označit za účelnou podporu. 
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6 Výsledky šetření 

Odpověď na výzkumné otázky: 

 Jaké jsou rozdíly v intenzitě podpory pro začínající ředitele/ky 

mateřských škol ze strany poskytovatelů ve zkoumaných obdobích? 

Výzkumné šetření (otázky 5, 7, 9, 11, 13, 15) zkoumající intenzitu podpory od 

poskytovatelů pro začínající ředitele/ky mateřských škol ve zkoumaných obdobích zjistilo 

následující rozdíly: 

Podporovatel stát  

Intenzita podpory v období 1 (rok 1990–2000) byla vyšší nežli v období 2 (2001–

současnosti). Jde tedy o snižující se intenzitu. 

Podporovatel nadřízený orgán 

Intenzita podpory v období 1 (rok 1990–2000) byla vyšší nežli v období 2 (2001–

současnosti). Intenzita podpory je klesající. 

Podporovatel vzdělávací instituce zabývající se vzděláváním vedoucích pracovníků 

Intenzita podpory v období 1 (rok 1990–2000) byla nižší nežli v období 2 (2001–

současnosti). Intenzita podpory se zvyšuje. 

Podporovatel zkušenější ředitel 

Intenzita podpory v období 1 (rok 1990–2000) je ze strany bývalého ředitele nižší než 

v období 2. Intenzita pomoci od tohoto podporovatele má zvyšující trend. 

Intenzita podpory od zkušených kolegů je obdobná v období 1 tak v období 2 (2001–

současnosti). Intenzita podpory je v tomto případě neměnná. 

Podporovatel střední management školy 

Intenzita podpory v období 1 (rok 1990–2000) byla nižší nežli v období 2 (2001–

současnosti). Intenzita podpory má vzestupnou tendenci. 

Shrnutí:  

Lze tedy říci, že podpora pro začínající ředitele mateřských škol se ze strany státu snižuje. 

Příčina tohoto poklesu intenzity může být vysvětlena vznikem nezávislosti škol, větší 

mírou odpovědnosti a pravomoci danou ředitelům škol během tohoto období.  
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Intenzita podpory ze strany nadřízeného orgánu se v průběhu sledovaného období 

také snížila. Toto snížení intenzity podpory lze přisoudit odstranění odvětvového řízení 

školství. Také neustálé politické změny a v mnoha případech i nízká politická úroveň 

některých politiků měst a obcí může negativně ovlivňovat spolupráci ředitelů se svými 

zřizovateli.  

Intenzita podpory ze strany vzdělávacích institucí zabývající se vzděláváním 

vedoucích pracovníků se ve sledovaném období zvyšuje. Vzdělávací instituce zareagovaly 

na potřebu vzdělávání řídících pracovníků školství a svoji nabídku rozšířily.  

Podpora ze strany bývalého ředitele prokázala vzestupnou tendenci. Je 

pravděpodobné, že odstupující ředitel/ka má zájem zajistit hladký průběh změny řízení 

školy. Mnohdy si ředitelé/ky své nástupce vybírají z řad svých pedagogů, připravují je na 

řídící funkci a podporují je při konkurzu.   

Intenzita podpory od poskytovatele zkušenějšího kolegy ředitele spíše stagnuje. 

Může to být způsobeno nedostatečným využíváním metod pro rozvoj začínajících ředitelek 

(stínování, koučink, mentoring, konzultace) v praxi.   

Podpora středního managementu mateřských škol má tendenci vzestupnou. Protože 

se v průběhu sledovaného období zvyšovala náročnost práce ředitele/ky mateřské školy, 

lze sledovat navýšení kompetencí členů středního managementu. Důvodem je potřeba 

zapojení managementu do řízení organizace. 

Jistě by stálo za zvážení uskutečnit hlubší analýzu, která by doložila z jakých důvodů 

se intenzita podpor od poskytovatelů v průběhu sledovaného období měnila. Takto autorka 

závěry vyvozuje z možných východisek, které uvedla v teoretické části práce. 

  

 Jaké jsou rozdíly v důležitosti přikládané začínajícími řediteli/kami 

mateřských škol podpoře udělované jim ze strany poskytovatelů ve 

sledovaných obdobích? 

Výzkumné šetření (otázky 6, 8, 10, 12, 14, 16) zkoumající důležitost přikládanou 

začínajícími řediteli/kami mateřských škol podpoře od poskytovatelů ve zkoumaných 

obdobích určilo následující rozdíly: 
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Podporovatel stát  

Pro respondenty z období 1 (rok 1990–2000) a  z období 2 (2001–současnosti) je názor na 

důležitost  podpory od tohoto poskytovatele stejný. 

Podporovatel nadřízený orgán 

Hodnocení důležitosti je pro období 1 (rok 1990–2000) a  pro období 2 (2001–současnosti) 

shodné.  

Podporovatel vzdělávací instituce zabývající se vzděláváním vedoucích pracovníků 

Význam této podpory v období 1 (rok 1990–2000) byl nižší nežli v období 2 (2001– 

současnosti). Potřeba této podpory se zvyšuje. 

Podporovatel zkušenější ředitel 

Podpora ze strany zkušenějších ředitelů je pro obě období stejně důležitá. 

Podporovatel střední management školy 

Této podpoře přikládá vyšší důležitost období 2 (2001–současnosti) než období 1 (rok 

1990–2000). Míra důležitosti je vzestupná. 

Shrnutí:  

Z předložených závěrů šetření je možné konstatovat, že důležitost podpory pro začínající 

ředitele/ky v obou zkoumaných období byla ze strany státu i nadřízeného orgánu stejně 

vysoká. Stát udává směr vzdělávacího systému, zavádí změny ve vzdělávací politice. Proto 

je na něm, aby svými rozhodnutími zbytečně nezatěžoval řídící pracovníky školství, ale 

spíše jim uděloval adekvátní podporu v jejich činnosti.  

Význam podpory přímo nadřízeného orgánu je pro respondenty stále stejně důležitý, 

protože on je nejbližším spolupracujícím partnerem školy a ředitele.  

Význam podpory ze strany vzdělávacích institucí má vzestupnou tendenci. Potřeba 

zvyšovat si profesní rozhled je pro ředitele/ky mateřských škol nutností z důvodu stále se 

zvyšujících požadavků na ně kladených.  

Poskytovatel podpory, zkušenější ředitel, má pro začínající ředitele/ky mateřských 

škol stále stejnou důležitost, protože možnost využití praktických rad je velice zásadní.  
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Míra důležitosti podpory ze strany středního managementu školy se v průběhu let 

navýšila. Střední management se stává pro ředitele/ky partnerem, který pomáhá řídit 

organizaci a odebírá část povinností z jeho beder. 

 

 Jak by měla vypadat ideální podpora ze strany poskytovatelů podle 

ředitelů/ek mateřských škol? 

Zpracováním a vyhodnocením otevřených otázek z dotazníků (otázky 17–22) byly získány 

tyto informace:  

Podporovatel stát 

Od centrálního makrořízení školství respondentky očekávají především systematické 

předávání informací o změnách a jednoznačnost jejich interpretace. Preferují snížení 

konkurence mezi školami změnou financování škol. Ocenily by snížení administrativní 

zátěže ředitelů. Navrhují zřízení poradenské instituce a vytvoření programů pro uchazeče 

na funkci ředitele školy a vytvoření kariérního systému pro ředitele škol. Akceptovaly by 

zajištění několikaměsíčního předávání funkce ředitele mateřské školy.  

Podporovatel nadřízený orgán 

Vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi zřizovatelem a ředitelem školy označily 

dotazované respondentky za hlavní přednost podpory od tohoto poskytovatele. Také 

metodická subvence v oblasti ekonomie a práva a opora při řešení problémů ze strany 

nadřízeného orgánu je pro respondentky vnímána jako ideální stav. 

Podporovatel vzdělávací instituce zabývající se vzděláváním vedoucích pracovníků  

Od vzdělávacích institucí očekávají propojení teoretických informací s praxí, předávání 

aktuálních informací. Také možnost studia školského managementu pro všechny zájemce 

a  finanční dostupnost pořádaných vzdělávacích aktivit.  

Podporovatel zkušenější ředitel  

Ideální podporu ze strany bývalého ředitele a ředitelů kolegů si respondentky představují 

především ve formě předávání praktických zkušeností, uskutečňování mentoringu 

a konzultací, otevřeností při sdělování informací. 
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Podporovatel střední management školy 

Smysluplnost podpory od tohoto poskytovatele vidí dotazované v týmové práci, zapojení 

managementu do řízení organizace a v jeho podpoře práce ředitele. 

Shrnutí:  

Tato část šetření předložila názory začínajících ředitelů/ek mateřských škol na ideální 

podporu od poskytovatelů. Od státu očekávají především systematické předávání informací 

a snížení administrativní zátěže. Od nadřízeného orgánu chtějí partnerský vztah 

a metodickou podporu. Předávání aktuálních informací předpokládají jako pomoc ze strany 

vzdělávacích institucí. U zkušených ředitelů preferují pomoc v podobě předávání 

zkušeností. Ze strany středního managementu školy čekají týmovou práci a ztotožnění se 

s cíli organizace.  

Doporučení na úrovni poskytovatele: 

Závěr výzkumné části diplomové práce se opírá o propojení poznatků z teoretické práce 

a empirické části. Výzkumné šetření zkoumalo rozdíly intenzity podpory od poskytovatelů 

a následně rozdíly důležitosti této podpory vnímané respondenty mezi dvěma obdobími. 

Dále zjišťovalo představy ředitelů/ek mateřských škol o ideální podpoře ze strany 

poskytovatelů. Analýzou výsledků tohoto šetření bylo vytvořeno doporučení pro všechny 

stupně poskytovatelů podpory, aby se vstup začínajících ředitelů/ek mateřských škol do 

náročné funkce stal kvalitnějším a tím se i zvýšila úroveň edukačního procesu 

preprimárního vzdělávání.  

 Poskytovatel stát 

o Systematicky předávat informace školám 

o Metodicky školy podporovat 

o Ukotvit náplň práce ředitele/ky mateřské školy v zákoně 

o Zvýšit pravomoci ředitelů škol ve vztahu k rodičům 

o Podpořit střední management mateřských škol vytvořením 

pracovních míst pro ekonomy a administrativní síly 

o Vybudovat poradenskou instituci  

o Vytvořit programy pro uchazeče na funkci ředitele mateřské školy 
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o Umožnit několikaměsíční předávání funkce ředitele mateřské školy 

o Změnit financování škol z důvodu snížení nezdravé konkurence 

o Zformovat kariérní systém pro ředitele škol 

o Vytvořit funkci uvádějícího ředitele 

 Poskytovatel nadřízený orgán (zřizovatel) 

o Poskytovat metodickou podporu v oblasti práva a ekonomie 

o Zajišťovat předávání informací týkajících se školství 

o Být oporou začínajícím ředitelům 

o Umožňovat školám spolupráci na záměrech zřizovatele 

o Podporovat vzájemnou komunikaci mezi školami a zřizovatelem 

o Pořádat společné smysluplné porady 

o Sjednotit kritéria hodnocení ředitelů 

o Zaměstnávat na odborech školství úředníky, kteří se v problematice 

školství dobře orientují 

 Poskytovatel vzdělávací instituce zabývající se vzděláváním vedoucích 

pracovníků    

o Propojovat teoretické informace s praktickými znalostmi 

o Sdělovat aktuální údaje 

o Sjednotit vzdělávací nabídku 

o Poskytnout finanční dostupnost všem organizacím 

 Poskytovatel zkušenější ředitel 

o Předávat praktické zkušenosti v oblasti řízení organizace a vedení lidí 

o Realizovat mentoring, konzultační činnost a stínování 

o Seznámit nastupujícího ředitele s kulturou školy a s organizační 

strukturou (bývalý ředitel) 
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 Poskytovatel střední management školy 

o Podporovat týmovou práci 

o Ztotožnit se s vizí školy 

o Zapojit se do řízení organizace 

o Usnadňovat práci řediteli školy kvalitním plněním svých povinností 

o Usilovat o zvyšování znalostí ve svém oboru 

Rozborem informací a poznatků v teoretické části diplomové práce a z výsledků šetření 

v části empirické byla navržena nabídka doporučení adekvátní podpory pro začínající 

ředitele mateřských škol. Z těchto návrhů může být vytvořena cílená a celistvá subvence na 

úrovni poskytovatelů. 

 

6.1 Přínos pro management vzdělávání 

Výzkumné šetření provedené v této diplomové práci rozkrylo potřeby začínajících 

ředitelů/ek mateřských škol ze strany poskytovatelů podpory. Tato práce může být 

přínosem pro centrální systém řízení (MŠMT), pro články řízení středního (zřizovatel) až 

po řízení na úrovni lokální (školy). Zjištěná data jsou využitelná pro účastníky 

vzdělávacího systému, to znamená pro autory vzdělávací politiky, pro zřizovatele, kolegy 

ředitele, vzdělávací instituce zabývajícími se vzděláváním vedoucích pracovníků a střední 

managementy škol. Výstup této práce může být přínosem i pro management vzdělávání, 

který se také zabývá trendy řízení škol a školských zařízení. 
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7 Závěr 

Problematika počáteční etapy vstupu do funkce ředitele mateřské školy je rozsáhlá a 

žádný celistvý dokument neurčuje, jak by měla podpora pro začínající řídící pracovníky 

školství vypadat. Zavedením šestiletého funkčního období ředitelů s možností vyhlášení 

nového konkurzního řízení vyvstává pravděpodobnost, že místa ředitelů škol nebudou již 

tak stabilní jako dříve. Proto do popředí zájmu vstupuje nutnost systematické podpory 

začínajících ředitelů. Kvalitně uvést nového ředitele do jeho funkce je předpokladem, aby 

mohl začít co nejrychleji naplňovat vizi své školy. A to je důvodem, proč by měla být tato 

problematika uchopena uceleně.  

Cílem teoretické části diplomové práce bylo na základě informací z odborné 

literatury, z informací v odborných článcích a elektronických informačních zdrojů zjistit, 

jak je oblast podpory začínajících ředitelů mateřských škol podchycena. Odborná literatura 

se v současné době problematikou začínajících ředitelů zabývá. Autoři Trojanová, Trojan, 

Kitzberger, Pol a další velice dobře ve svých publikacích vystihují problémy této etapy 

a poukazují na nutnost vnější podpory ředitelů škol na jejich profesní dráze. Také články 

v Učitelských novinách, závěry z četných konferencí se shodují v návrzích na zlepšení 

a sjednocení podpory pro začínající ředitele škol. Teoretická část nastínila náročnost 

funkce ředitele a specifičnost řízení mateřské školy. Doložila potřebu základních kroků, 

které by měly být ve prospěch funkční podpory začínajícím ředitelům mateřských škol 

učiněny. 

Cílem empirické části diplomové práce bylo navázat na informace získané v části 

teoretické a výzkumným šetřením zjistit intenzitu podpory od poskytovatelů a důležitost 

této podpory pro začínající ředitele mateřských škol v období od roku 1990 do současnosti. 

Zkoumalo se, jaké byly v tomto období rozdíly v poskytování podpory a rozdíly 

v očekávání této podpory. Další šetření se zabývalo názory začínajících ředitelů 

mateřských škol na ideální podporu. Šetření se zaměřilo na podporu pro začínající ředitele 

mateřských škol ze strany státu, nadřízeného orgánu, bývalého ředitele a kolegů ředitelů, 

vzdělávacích institucí a středního managementu škol, protože tito poskytovatelé jsou pro 

ředitele škol nejdůležitějšími partnery. Pro výzkumné šetření byly vybrány veřejné 

samostatné mateřské školy zřizované městskými částmi Praha. Tato selekce byla 

provedena proto, aby se šetření uskutečnilo v organizacích s obdobným právním, 

ekonomickým a sociálním kontextem. 
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Výzkumné šetření přineslo zajímavé informace. Intenzita podpory ze strany státu pro 

začínající ředitele mateřských škol ukázala ve sledovaném období sestupnou tendenci. 

Tuto situaci lze vysvětlit vznikem nezávislosti škol, velkou mírou odpovědnosti a 

pravomoci danou ředitelům škol během tohoto druhého období. Také přeměnou na 

příspěvkové organizace se výše kompetencí přesunula na samotné školy. A časté změny ve 

vzdělávací politice také nejsou pozitivním momentem podpory ředitelů. Ze strany 

respondentů byla potřeba této podpory ve sledovaných obdobích stejně vysoká.  

„K palčivým problémům řízení vzdělávání v České republice patří jeho časté a zásadní 

změny. Jak ukazují výsledky výzkumů veřejné správy, fluktuace zaměstnanců v ústředních 

orgánech státní správy v České republice je velmi vysoká a Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy v tom není výjimkou.“ (Strategie 2020, 2014, s. 34) 

Šetření prokázalo, že podpora ze strany nadřízeného orgánu v průběhu let poklesla. 

Odstraněním odvětvového řízení školství se mnoho zřizovatelů dostalo do situace, kdy 

nebylo na novou povinnost zřizovat školy a školská zařízení připraveno. Dodržovat soulad 

mezi rozvojem vzdělávací politiky státu s požadavky a zájmy svých občanů pro mnohé 

z nich bylo nevítané a složité. Očekávání pomoci respondentů od tohoto podporovatele 

bylo v obou obdobích stejné. Potřeba této pomoci je předvídatelná, protože nadřízený 

orgán je nejbližším spolupracujícím partnerem škol. Zřizovatel vyhlašuje konkurzy na 

funkci ředitele školy a vybírá vhodného kandidáta. Ustanovuje odměny ředitelům škol, 

uděluje výši dotací na provoz škol. 

„Existuje enormní počet různých zřizovatelů, z nichž řada zřizuje jen jedinou školu. 

Zákonitě pak dochází k rozmělnění kapacit, informačním a komunikačním zkreslením a 

k oslabování důvěry mezi jednotlivými aktéry.“ (Strategie 2020, 2014, s. 34) 

Poskytovaná i požadovaná podpora od vzdělávacích institucí zabývajících se 

vzděláváním řídících pracovníků během sledovaného období vzrostla. Zvyšovat si po celý 

život svůj profesní rozhled je v současnosti trendem, ve školství povinností. Vzdělávací 

instituce jsou na tuto situaci připraveny, jejich podpora je označena jako vzrůstající. 

Podpora ze strany bývalého ředitele vykazuje zvyšující intenzitu. Odstupující ředitel 

má snahu předat svoji organizaci v pořádku, aby škola dobře fungovala i po jeho odchodu. 

U podpory ze strany ostatních zkušených ředitelů je situace odlišná. Jejich pomoc nebyla 

respondenty označena jako zvyšující se. Důvodem může být nárůst konkurence mezi 
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školami a tím pádem i mezi řediteli. Respondenty je tato pomoc označena pro možnost 

využití praktických rad jako zásadní. 

Střední management škol považují dotazovaní za velmi významného partnera. 

Intenzita jeho podpory je vnímána jako vzrůstající a důležitost tohoto poskytovatele 

podpory je respondenty hodnocena jako nepostradatelná.  

Výzkumným šetřením jsou rozdíly mezi intenzitou poskytování podpory ze strany 

uvedených poskytovatelů v průběhu sledovaného období od roku 1990 do současnosti 

prokázány. Výzkumné šetření doložilo, že podpora je pro začínající ředitele mateřských 

škol stále zásadnější a vyhledávanější. Důvodem jsou jistě vzrůstající požadavky na 

výsledky vzdělávání a zvyšující se nároky rodičů. Manažerská činnost, marketingové 

myšlení, potýkání se s konkurencí vyžadují od ředitelů plné profesní nasazení. Pro tuto 

svoji nelehkou činnost potřebují systematickou podporu po celou dobu své profesní dráhy, 

ale především na čáře startovní. Jestliže celkový systém řízení školství od ministerstva 

školství, přes zřizovatele až k jednotlivým školám je propojen, musí být propojena 

i subvence těchto orgánů.  

Ve Strategii 2020 se hovoří o „rozmělnění podpůrných kapacit a o problémech 

s koordinací vzdělávacích politik na úrovni státu, krajů, měst a obcí. Zvýšením autonomií 

škol vede ke zvýšení odpovědnosti škol, ale zároveň také až k neúměrnému přesunu 

povinností na úroveň škol, a to bez dostatečné přípravy a podpory ředitelů a dalších 

vedoucích pracovníků.“ (Strategie 2020, 2014, s. 33) 

Strategie 2020 připomíná, že systematická příprava na vedoucí pozice ve vzdělávání 

neexistuje. Dále upozorňuje na chybějící centrální instituci, která by připravovala na různé 

vedoucí pozice ve vzdělávání, včetně pozic ve veřejné správě. (Strategie 2020, 2014, s. 35) 

Výsledky šetření, které byly autorkou diplomové práce předloženy, nelze považovat 

za obecně platné, ale přinesly ucelený pohled na problematiku začínajících ředitelů, 

především ředitelů škol mateřských. Ukázaly na nutnost zabývat se touto problematikou 

opravdu systematicky. Vytvoření celistvého dokumentu, který by určoval, jak vedoucí 

pracovníky školství v jejich počáteční etapě vstupu do funkce ředitele smysluplně 

podporovat ze strany všech aktérů vzdělávacího systému je žádoucí. Budou-li se 

v nejbližších letech aktéři vzdělávací politiky touto problematikou zabývat, posunou 

celkovou úroveň vzdělávání u nás o nejednu příčku výše.  
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Přílohy:  

1 Dotazník 

Podpora začínajících ředitelů/ek mateřských škol v období od roku 1990 po současnost 

Vážené ředitelky, vážení ředitelé škol, dostává se Vám do rukou anonymní dotazník 

zaměřený na průzkum podpory začínajících ředitelů/ek mateřských škol v období od roku 

1990 do současnosti. Prosím Vás o jeho vyplnění. Vaše odpovědi budou použity jako 

podklad pro moji diplomovou práci. 

Děkuji za Váš čas a spolupráci! Střechová Jarmila 

studentka oboru Management vzdělávání, PedF UK, Centrum školského managementu 

1 Jste žena?  

ano ne  

2 V jakém roce jste se stal/a ředitelem/kou mateřské školy?  

3 Kolik dětí měla mateřská škola při Vašem nástupu do funkce?  

4Jaký byl počet zaměstnanců při Vašem nástupu do funkce?  

5 Podpora ze strany státu byla: (0=žádná podpora, 5= nejvyšší podpora)  

0 1 2 3 4 5  

6 Byla pro Vás podpora státu důležitá?  

ano spíše ano spíše ne ne  

7 Podpora ze strany nadřízeného orgánu (školský úřad, školská správa, 
zřizovatel) byla: (0=žádná podpora, 5= nejvyšší podpora)  

0 1 2 3 4 5  

8 Byla pro Vás podpora nadřízeného orgánu důležitá?  

ano spíše ano spíše ne ne  

9 Byla nabídka vzdělávacích institucí pro začínající ředitele v období Vašeho 
vstupu do funkce dostatečná?  

ano  

spíše ano  

spíše ne  

ne  

nevím  
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10 Byla pro Vás podpora vzdělávacích institucí důležitá?  

ano spíše ano spíše ne ne  

11 Seznámil/la Vás bývalý/á ředitel/ka s problematikou chodu organizace?  

ano  

částečně  

ne  

12 Pokud ano, bylo to pro Vás přínosné?  

ano spíše ano spíše ne ne  

13 Poskytovali Vám ostatní ředitelé z Vašeho okolí podporu?  

vždy velmi často často zřídka nikdy  

14 Byla pro Vás tato podpora důležitá?  

ano spíše ano spíše ne ne  

15 Podpora ze strany středního managementu (zástupce, ekonom, 
administrativní síla, vedoucí ŠJ apod.) byla: (0=žádná podpora, 5=nejvyšší 
podpora)  

0 1 2 3 4 5  

16 Byla pro Vás podpora středního managementu důležitá?  

ano spíše ano spíše ne ne  

17 Jak by měla, podle Vás, ideálně vypadat podpora ředitelů vstupujících do 
funkce? a) ze strany státu  

18 b) ze strany nadřízeného orgánu  

19 c) ze strany vzdělávacích institucí věnující se vzdělávání řídících 
pracovníků  

20 d) ze strany bývalého ředitele  

21 e) ze strany kolegů ředitelů  

22 f) ze strany středního managementu  

23 Jaké metody podpory ze strany zkušeného ředitele byste jako začínající 
ředitel/ka upřednostňoval/a? (0=vůbec, 5=rozhodně ano)  

Stínování (přidělení k pracovníkovi, poznání jeho práce ve vztahu k vlastní pracovní 

činnosti) 

0 1 2 3 4 5  

Koučink (dlouhodobější instruování, podněcování k žádoucímu výkonu) 
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0 1 2 3 4 5  

Mentoring (osobní výběr rádce, který dobrovolně radí, pomáhá v kariéře "uvádějící 

ředitel") 

0 1 2 3 4 5  

Konzultace (využití zkušeností odborníka) 

0 1 2 3 4 5  

 Odeslat dotazník 

 

2 Odpovědi respondentů na otevřené otázky (17–22) 

Otázka č. 17 

Jak by měla, podle Vás, ideálně vypadat podpora ředitelů vstupujících do funkce?  

g) ze strany státu 

Období 1  

Při mém nástupu se o většinu věcí staral Školský úřad, mohla jsem se věnovat pedagogické 

práci, papírování bylo minimálně. Kdyby se tato podpora vrátila, bylo by to fajn. (1) 

Snížit administrativní zatížení, v současnosti je ředitel především administrativní pracovník 

a nemá čas na důležitou práci. (3) 

Vytvořit adaptační program pro nastupujícího ředitele! (1) 

Srozumitelnost a stálost předpisů, jednoznačnost interpretace. (2) 

Aby začátek ředitelování neztrpčovala nepřehlednost v zákonech, neustále se mění zákony. 

(1) 

Metodická podpora, systematicky předávat informace, nenutit školy do všeho zákonem. (2) 

Zlepšit finanční hodnocení pro správní zaměstnance, tím se zlepší jejich motivace pro práci 

a tím se zjednoduší práce ředitele. (1) 

Legislativně uchopit pravomoci ředitelů vzhledem k rodičům, posílat včas informace 

o změnách. (1) 

Možnost získávat vzorové materiály (například směrnice). (1) 

Měla by být stanovena náplň práce pro ředitele škol. (1) 

Dostatečně kvalitní vysokoškolské vzdělání s možností získat zkušenosti od schopných 

ředitelů-praktiků (jejich zaplacení nad rámec pracovní náplně). (2) 

Vyžadovat manažerské vzdělání. (2) 

Zlepšit finanční ohodnocení. Výše povinností je nedostatečně odměněna. (2) 

Programy pro ředitele, kteří uvažují o řídící práci. (1) 

Nevím. (1) 
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Období 2  

Administrativní zátěž ředitelů je nadměrná. Buď zanedbávám ředitelské povinnosti, nebo 

nejsem kvalitní učitelka. Pomohla by administrativní pracovnice na poloviční úvazek. (2) 

Měli bychom dostávat vyšší plat!! (1) 

Jinak školy financovat, aby nemusely být konkurenty, nemusely si vymýšlet neustále 

nadstandardy, aby přilákaly klienty a snažily se jen o zlepšování výsledků vzdělávání. (2) 

Snížit administrativu – neustálé vyplňování tabulek a dotazníků zdržují v práci. Nebo dát 

školám peníze na administrativní sílu. V mateřských školách by uplatnění našly. (2) 

Vytvořit nějaký systém uvádění ředitele do funkce, takto to je skoč a plav. (1) 

Umožnit adaptaci začínajícímu řediteli. (3) 

Vytvořit systém podpory pro ředitele, kariérní řád, možnost postupu. (1) 

Nedělat neustálé změny. Stálost předpisů, a když změna, tak srozumitelné vysvětlení. 

(oběžníky). Nedělat rozpory v úpravách školského zákona. (5) 

Pokud má být funkce manažerská, měl by být zrušen úvazek u dětí. Pokud má být 

pedagogická, bylo by nutné sejmout z beder ředitele ekonomickou odpovědnost a 

odpovědnost „domovnickou“. (1) 

Změnit zákony. Nedávají ředitelům žádnou podporu. Stát by měl umožnit podporu 

středního managementu, která u ředitelů mateřských škol takřka neexistuje. Ředitelka 

nemá nárok na ekonoma, sekretářku, vše musí zvládnout sama, pouze za podpory 

zástupkyně. Požadavky se zvyšují, je to pro člověka obrovská zátěž. (1) 

Požadavek již při konkurzu na ukončené manažerské studium. (1) 

Vytvořit poradní instituci. (2) 

Dát finance na administrativní podporu (sekretářku, hospodářku), na právníka. (1) 

Umožnit začínajícímu řediteli mít čas na převzetí školy, seznámení se spisy, mohl by 

pracovat současně se stávajícím ředitelem. Několikaměsíční předávání funkce, příprava 

před nástupem do funkce (2) 

Finanční motivace, využití zkušeností odborníka. (1) 

Struktura řízení by měla vypadat jako v jiných podnicích – ředitel, ekonom i na personální 

oblast, aby ředitelka mohla věnovat energii pedagogické oblasti, péči o zaměstnance a ne 

práci sekretářky. (1) 

Neočekávám podporu ze strany státu. (1) 

Ministerstvo by mělo zajistit podporu pro ředitele a zejména pro ty začínající a činit tak 

v součinnosti s ČŠI (Česká školní inspekce), právní služby, změna financování. (1) 
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Otázka č. 18 

Jak by měla, podle Vás, ideálně vypadat podpora ředitelů vstupujících do funkce?  

h) ze strany nadřízeného orgánu 

Období 1  

Podávat metodickou pomoc v oblasti práva, ekonomie, protože není dostatek času stále 

něco vyhledávat a zjišťovat informace, především pro začínající ředitele, kteří mají starostí 

až nad hlavu. (1) 

O většinu záležitostí se staral Školský úřad, jeho podpora by se měla aplikovat do 

současnosti. (2) 

Měl by ředitelům chránit záda. Informovanost o legislativních změnách. Včasné reakce a 

ne deset minut po dvanácté, podpora. (2) 

Nezahlcovat kontrolami a tabulkami. (1) 

Požadavky od zřizovatele by měly být více diskutovány. (1) 

Vymezení kompetencí spolupráce. Podpora ze strany zaměstnanců zřizovatele z odboru 

školství. (1) 

Zřizovatele bych raději vůbec nedoporučovala. (1) 

Seznámení s aspekty práce. (1) 

Dávat podporu v ekonomické a právní oblasti – oběžníky, sdělování informací (7) 

Zřízení poradenského střediska. (1) 

Spolupráce na úrovni rovnosti a ne nadřazenosti. (1) 

Komunikace na úrovni partnerství, pomoc při řešení řídících situací. (2) 

Pomoc s obsazováním funkce mentora pro začínajícího ředitele. (1) 

Období 2  

Podpora zřizovatele je důležitá. Ale já jí nedostala a nedostávám!!!!! Je to ostuda, že mi 

nikdo nepomohl!!!! (1) 

Pořádat více porad, ale které by byly k věci a řešily aktuální problémy. Mělo by docházet 

k větší podpoře, více poradit. (3) 

Předávat informace v oblasti školských změn, stále nekontrolovat. (6) 

Aby jmenování do funkce nebylo konečnou podporou ředitele. (1) 

Dávat informace, podporovat a ne stále kontrolovat, důvěra k sobě navzájem, partnerství, 

pomocná ruka. (3) 

Předávání informací, které se týkají změn ekonomických a právních, vždyť zřizovatel nás 

kontroluje, jak hospodaříme. (4) 

Zřizovatel by měl působit jako poradce a více dodržovat legislativu. (1) 
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Abychom znali záměry a koncepci zřizovatele na delší období. Podporovat spolupráci 

ředitelek na drobných úkolech-spolupráce, týmová práce na cílech celého obvodu. (1) 

Informace předávané včas, pravidelná setkávání, probírání problémů beze strachu. (3) 

Převzetí zodpovědnosti na správu budovy a zahrady-opravy! (1) 

Nadřízený orgán by se měl citlivě podílet na uvedení nového ředitele do funkce. Měl by 

být poradním orgánem, měl by naslouchat ředitelům a řešit s nimi nastalé situace. Řešit 

téma rodič x škola. (1) 

Dát jasná pravidla, jasný systém spolupráce, metodická pomoc, nepočítat automaticky 

s tím, že nový ředitel se orientuje ve všech oblastech. (3) 

Není kam se obrátit o pomoc. Neexistuje školský úřad, neexistuje žádná právní pomoc. 

Než nová ředitelka oběhne všechny semináře a studium pro ředitele, uplynou 2 roky. Je to 

učení se za pochodu. Zřizovatel by měl poskytnout veškerou podporu začínajícímu řediteli. 

Ale to by se musel orientovat v problematice eko, právo……a to se neorientuje! (1) 

Nevím. (1) 

Otázka č. 19 

Jak by měla, podle Vás, ideálně vypadat podpora ředitelů vstupujících do funkce?  
i) ze strany vzdělávacích institucí věnující se vzdělávání řídících pracovníků 

Období 1  

Nabízet odborná témata pro zkvalitnění práce ředitele. (1) 

Nabídka je dostačující. (2) 

Semináře, které jsou nabízeny, občas neodpovídají potřebám zájemců, jen teorie. Chybí 

praktické věci. (1) 

Stále nové vzdělávací programy, fundovaná nabídka. (1) 

Nevím. (2) 

Vycházet z potřeb ředitelů. (1) 

Zkušenosti z praxe, diskusní stoly. (3) 

Propojení praxe s teorií, setkávání cyklické, výměna zkušeností. (3) 

Levnější semináře, aby na ně mohli být posíláni i pracovníci středního managementu. (2) 

Za mého začátku jsme chodili na povinná školení, instituce moc nebyly, vše nám řekli 

z úřadu. Takže nevím, jak by mohly instituce pomoci začátečníkovi. Asi kurzy, semináře. 

(1) 

Abychom za peníze dostali to, co nám školení slibuje. (1) 

Seznamovat se změnami, jít s dobou, nepřednášet známé věci-ztráta času, peněz. (1) 

Flexibilita. (1) 
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Školení, která nabízejí řešení, řešit konkrétní situace, aktuální problémy. (2) 

Období 2  

Dostupnost studia školského managementu pro všechny zájemce. (2) 

Nic mě nenapadá, odborných seminářů je dost, odborné periodika také, snad jen nějaká hot 

linka, aby se řešily rychlovky s odborníky. (1) 

To prostě nevím. (1) 

Řešit aktuální problémy školství. (1) 

Vzdělávací nabídku měnit podle potřeby. (4) 

Praktické ukázky. (4) 

Nabídka v souladu se změnami ve vzdělávacím systému. (1) 

Flexibilita nabídky. (1) 

Praktické semináře. V roce 2009 jsem absolvovala studium pod vedením paní Slavíkové na 

PedfUK. Velmi obohacující. (1) 

Nástin problému a varianty jeho řešení. (2) 

Sjednotit nabídku, zlepšit úroveň některých kurzů. (1) 

Nic. (1) 

Vzdělávací instituce pracují dobře, výběr je dostačující, jen spíše řešit případy a situace, 

neprobírat obecně. (3) 

Nabídka je dostatečná. (2) 

Tady není problém. (1) 

Nevím. (1) 

Vzdělávací instituce by měly rozlišovat školení pro MŠ, ZŠ, SŠ. (1) 

Podporovat konzultace, koučink. (1) 

Otázka č. 20 

Jak by měla, podle Vás, ideálně vypadat podpora ředitelů vstupujících do funkce?  

j) ze strany bývalého ředitele 

Období 1  

Seznámení s chodem organizace, orientace v archivu školy. (4) 

Předání zkušeností a agendy, poučení. (3) 

Poskytnout maximální informace ze všech oblastí vedení školy. Pokud možno předávání 

školy v určitém časovém horizontu-ideální stav! (1) 

Stanovení přechodného období, kdy budou na zařízení oba ředitelé. (3) 

Pomoc ve všech oblastech řízení, vedení, ekonomické otázky…., ale pokud o to nový 

ředitel stojí. (1) 
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Nevím. (3) 

Roční koučink. (1) 

Otevřenost a přesné informace. (3) 

Přítel na telefonu. (2) 

Mít možnost řešit problémy otevřeně a s důvěrou. (1) 

Období 2  

Předání zkušeností a agendy, poučení. (3) 

Ukázka všech činností ředitele, mít možnost se na něj obrátit s problémem. (2) 

Na to nemám objektivní názor. (1) 

Řádné předání organizace. (4) 

Nevím. (1) 

Mentoring, důsledné seznámení se školou, včetně seznámení s kostlivci. (1) 

Rady po telefonu a na pozvání. (1) 

Povinnost zaučit, předat funkci. Jinak začínající ředitelku čekají krušné časy! (1) 

Nejméně rok vykonávat funkci s ředitelem-zapracovat se. (2) 

Ideálně spolupráce několik měsíců před předáním funkce. (4) 

Předat zkušenosti v řízení a především jak zvládat emoční situace. (1) 

Odpovídání na všechny dotazy. (3) 

Přítel na telefonu. (1) 

Nebát se říct i negativa. (1) 

Být k dispozici. (1) 

Nevykašlat se na nového kolegu, neříkat informace schválně. (1) 

Ochota vždy poradit, nehodit školu po odchodu za hlavu. (1) 

Otázka č. 21 

Jak by měla, podle Vás, ideálně vypadat podpora ředitelů vstupujících do funkce?  

k) ze strany kolegů ředitelů 

Období 1  

Nebát se konkurence. (4) 

Pomoc, rady, předávání zkušeností. (5) 

Otevřenost, podpora, dobrá rada nad zlato. (1) 

Být kolegou, ne soupeřem, nebát se poradit. (2) 

Kdyby si kolegyně ředitelky nehlídaly svá teritoria……konkurence je cítit při každém 

dotazu…strach, abych nebyla lepší. (1) 
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Tenkrát stačilo zavolat na školák a holkám, vždycky někdo poradil. Což, podle slov 

mladších kolegyň, se výrazně změnilo k horšímu. (1) 

Z hlediska idei znalostní společnosti by bylo předávání zkušeností velmi dobré, ale 

v současné době, kdy si budou školy opět konkurovat je to nepravděpodobné. (1) 

Byly by dobré společné porady, semináře. (1) 

Vstřícnější prostředí, méně konkurence. (1) 

Nic neočekávám. (2) 

Konzultace. (2) 

Profesionální vystupování. (1) 

Období 2  

Být nápomocní a né tak konkurenční. (1) 

Vstřícná pomoc a ochota poradit. (4) 

Tato spolupráce je pro začínajícího ředitele velmi důležitá a také bývá většinou skutečnou 

a praktickou pomocí. Mělo by být i v zájmu nadřízených orgánů, umožnit ředitelům stejná 

pravidla a pravomoci, která mohou konzultovat na společných schůzkách a vzájemně si tak 

vypomoci. (1) 

Konzultace o záležitostech v příbuzném terénu. (1) 

Možnost vykonávat po dohodě částečnou praxi na jiném zařízení. (1) 

Vyhovovalo by mi sdílení a stínování z praxe. (1) 

Jsou to nejúčinnější pomocníci, měli by být nápomocní. (1) 

Konzultace, mentoring. (2) 

Rady po telefonu, uvádějící ředitel. Pomoc v podobě sdílení, rozhovorů. (3) 

Nevím. (2) 

Porady. (2) 

Dobrá rada nad zlato. (1) 

Více kolegiality, ale to je přání ze sféry fantazy. (1) 

Kdybych neměla kamarádku ředitelku tak by mi nepomohl nikdo! (1) 

Nebát se poradit. (2) 

Asi nic, jsme konkurenti, každý si musí cestu vyšlapat sám, proto jsem se stala ředitelkou, 

že chci sama mnohé dokázat. (1) 

Pořádat společné porady, každý si může odnést poznatek. (1) 

Tady to bude spíš o kamarádkách, dnešní prostředí je hodně konkurenční, každá si drží vše 

pod pokličkou. (1) 
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Nebát se poradit, nesoupeřit, dnešní prostředí je nezdravě konkurenční. (2) 

Otázka č. 22 

Jak by měla, podle Vás, ideálně vypadat podpora ředitelů vstupujících do funkce?  

l) ze strany středního managementu 

Období 1  

Znalost problematiky organizace. (1) 

Spolupracovat při delegování práce a být ochotni podílet se na řízení školy. (1) 

Umět stát za svým rozhodnutím. (1) 

Ochota spolupráce s novým vedením. (3) 

Nevím. (1) 

Zapojení se do vedení. (2) 

Neházet novému řediteli „klacky pod nohy“. (1) 

Kvalitní pomoc při vykonávání práce. (1) 

Ochota se vzdělávat, ale také tuto možnost musí dát ředitel. (1) 

Respekt a spolupráce, ochota ke změnám. (2) 

Týmová práce. (5) 

Na začátku funkce jsem s vedoucí školní jídelny ani nepřišla do styku, zástupkyně dělala 

služby a to stačilo. Dnes je situace jiná. (1) 

Podpora. Já ji měla, s paní hospodářkou a zástupkyní jsme vše dávaly po bývalé ředitelce 

dohromady téměř rok. (1) 

Ztotožnit se s myšlenkou školy. (3) 

Společné snažení, které povede ke zlepšení stavu organizace. (2) 

Podpora, táhneme za jeden provaz. (1) 

Přijetí, vstřícnost. (2) 

Období 2  

Podpora a pomoc při řešení problémů a při změnách. (4) 

Vlastní participace na životě školy. (1) 

Pochopení cílů školy a podpora v jeho na naplňování. (2) 

Ztotožnění se s vizí školy. (2) 

Snaha vzdělávat se, aby měli všichni členové představu o měnící se situaci ve školství, 

uměli ředitele podpořit. (1) 

Vnést do působení organizace i svůj potenciál. (1) 

Důvěra a týmová práce. (2) 

Mám ráda o všem přehled, důvěřuji především sobě. (1) 
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Táhnout za jeden provaz. (1) 

Ještěže mám hospodářku, která je tady dvacet let!! (1) 

Pokládám za podstatnou podporu lidskou. Dobrá mysl a klid. Schopnost sdílení, snaha 

najít společné řešení. (1) 

Zaujetí pro práci, podpora ředitele. (1) 

Kolegialita, loajalita- to je ale běh na dlouhou trať v dámských kolektivech. (1) 

Loajalita. (1) 

Spolehlivost ve všech oblastech. (1) 

Nevím. (1) 

Spolehlivost, možnost delegovat beze strachu, že úkoly nebudou splněny dobře. (1) 

Neházení klacků pod nohy, partnerský vztah. (1) 

Měl by doplnit to, co nezvládl bývalý ředitel při předání školy. (1) 

Dle velikosti struktury organizace. Vyhovující je zástupkyně, vhodná by byla 

administrativní podpora. (1) 

Bohužel tato spolupráce je nejslabší, přesto velmi vítaná a důležitá. Velmi potřebná je 

ekonomicko-administrativní pomoc. Základem by měl být zástupce, hospodářka, 

sekretářka. (1) 

Tolerance. (1) 

Důvěra, ale i začínající ředitelka si musí uvědomit, že je součástí týmu. (1) 

 


