Seznam příloh
Příloha 1 – Rozhovor se zástupcem České školní inspekce
Hlavním významem evaluace je formativní charakter. Podle Strategie 2020 je velkou slabinou
hodnocení na úrovni systému právě absence cíleného vyhodnocování implementace a dopady
zaváděných opatření. Jedním z cílů Strategie 2020 je kromě jiného i podpora odborného růstu
tvůrců a uţivatelů hodnotících nástrojů. Byly vytvořeny a existují nějaké nové nástroje pro
podporu ředitelů škol?
Od roku 2013 Česká školní inspekce prochází postupnými změnami, které se týkají právě
zvyšování kvality inspekční činnosti. Jedná se především o zaměření na hodnoty výstupů
z kontrolních a inspekčních činností tak, aby tyto výstupy poskytovaly relevantní informace o
podmínkách, průběhu a výsledcích vzdělávání, a to včetně dalších doporučení, která budou
směřovat ke zvyšování kvality vzdělávání dětí.
O co se konkrétně jedná?
V letech 2011 aţ 2013 byl realizován projekt NIQES, ve kterém vznikla řada výstupů, které
byly implementovány do hlavní činnosti inspekce a jsou také k dispozici školám. Jedná se
především o tyto informační systémy – InspIS Data, InspIS Portál, InspIS Set a InspIS ŠVP.
V průběhu školního roku 2015/2016 začala Česká školní inspekce těchto nástrojů naostro
vyuţívat.
Můţete, prosím, blíţe specifikovat tyto informační systémy?
InspIS Data je systém pro sběr a vyhodnocování inspekčních dat. Slouţí pracovníkům České
školní inspekce k zaznamenávání dat inspekčních činností (vedení akce, posouvání, vkládání
dat do formulářů, tvorbu inspekčních zpráv a protokolů). Máme zde k dispozici formuláře pro
ředitele mateřských škol, dotazníky pro učitele mateřských škol a také pro vedoucí školních
jídelen, které vyuţíváme před vlastním zahájením inspekční činnosti na místě nebo v průběhu
jejího konání.
Dotazníky pro ředitele jsou zaměřeny jednak na oblast řízení školy a také na podmínky pro
předškolní vzdělávání. Zjišťujeme například školní klima, další vzdělávání ředitele školy,
podporu rovných příleţitostí. Také zjišťujeme, jak ředitelé škol vyuţívají naše informační
systémy. Ředitelé škol se také vyjadřují k materiálním podmínkám ve své škole, jak podporují
další vzdělávání pedagogů, jaké má škola personální podmínky nejen z pohledu
kvalifikovanosti pedagogů. Také se ředitel školy vyjadřuje k tématu podpory dětí a spolupráci

s rodinou dítěte a k hodnocení vzdělávacích výsledků dětí. Také zjišťujeme, zda a jak je
podporována jeho práce, a zda existují nějaké bariéry v jeho práci.
U učitelů mateřských škol zjišťujeme, zda a jak se nadále vzdělávají, do jaké, míry je jim
poskytována podpora, jaká je úroveň komunikace se zákonnými zástupci dětí, a jak se věnují
prevenci školního neúspěchu dětí.
Jak tento informační systém InspIS Data mohou vyuţít ředitelé mateřských škol?
Ředitelé škol portál InspIS Data pouţívají pro sběr dat o činnosti mateřských škol
prostřednictvím elektronických dotazníků. Tento způsob dotazování plně nahrazuje inspekční
činnost přímo ve škole. Dotazníky jsou vytvářeny a zaměřeny na specifické oblasti. Například
je zjišťována jazyková gramotnost zaměřena na výuku cizích jazyků v mateřské škole. Tyto
dotazníky jsou pak zacílené na školy, které ve statistických šetřeních vykazují výuku cizího
jazyka. Zjišťování jsou dále zaměřena na další gramotnosti (předmatematická, předčtenářská),
na materiální podmínky škol z hlediska vybavení informačními technologiemi.
Chápu, ţe tedy tento informační systém ředitelé školy musejí pouţívat?
Ano, pokud se jedná o zjišťování ze strany školní inspekce, které, jak jsem říkala, nahrazuje
šetření České školní inspekce na místě. Tento informační systém však ještě mohou vyuţívat i
pro svoji další práci. Je zde elektronický formulář pro hlášení školních úrazů dětí, jsou zde k
dispozici informace, které se týkají například organizace školního roku dané ministerstvem
školství. Jsou zde také vyvěšena vyjádření a stanoviska ČŠI k různé problematice, naleznete
zde upozornění na změny v rámcových vzdělávacích programech. Tato data jsou tedy zároveň
i zdrojem důleţitých informací pro ředitele školy.
Popište, prosím, stručně, jak funguje systém InspIS SET?
Tento systém slouţí k ověřování výsledků ţáků a studentů v základních, středních a vyšších
odborných školách v jakémkoli předmětu nebo gramotnostech. Prostřednictvím tohoto
systému probíhá státem prováděné testování, které realizuje kaţdý rok Česká školní inspekce.
Školy tento systém mohou vyuţívat i k realizaci testování pro své potřeby. Součástí je i
databanka testových úloh. Součástí tohoto systému je E-learning, který umoţňuje elektronické
vzdělávání v rámci domácí a školní přípravy ţáků. Tento systém je pro ředitele mateřské
školy méně vyuţitelný.
Více praktický pro ředitelky mateřských škole je InspIS Portál, který poskytuje aktuální
informace, které se týkají vzdělávacího systému, aktualit především ze strany České školní

inspekce. Kromě toho lze prostřednictvím portálu vyhledávat školy, sdílet komplexní
informace o školách. Portál je určen pro širokou veřejnost, školám můţe slouţit jako
bezplatná reklama. V tomto prostředí si můţe registrovaná škola dobrovolně vytvořit svůj
vlastní web, který lze velmi jednoduše administrovat a prezentovat tak zdarma svoji školu.
Vţdy však záleţí na tom, jak pečlivě a odpovědně ředitelé škol k zadávání údajů přistoupí.
Česká školní inspekce však neodpovídá za obsah, které školy zveřejňují.
Podobně jako Portál existuje i systém InspIS ŠVP, který umoţňuje ředitelkám mateřských
škol usnadnit tvorbu a administraci školního vzdělávacího programu v aplikaci, jejímţ
prostřednictvím lze nejen vytvořit, ale i spravovat školní vzdělávací program. Tento systém
obsahuje všechny povinné součásti školního vzdělávacího programu a uţivatele vede krok po
kroku tak, aby byl stoprocentně naplněn jeho soulad s rámcovým vzdělávacím programem.
První fáze administrace jsou samozřejmě spojeny s určitou mírou práce navíc, ale ta se poté
ředitelce mnohonásobně vrátí při dalších následných činnostech. Prostředí InspIS ŠVP
umoţňuje eliminaci chyb, které vznikají při tvorbě a zpracovatel má jistotu, ţe školní program
obsahuje všechny náleţitosti, které má mít. Systém je nastaven tak, aby se vytvářely vzájemné
vazby ve vzdělávacím obsahu. Program lze libovolně upravovat a v případě změny
rámcového programu, a tím i poţadovaných následných změn ve školním vzdělávacím
programu, hlásí systém nutnost úprav. Školní vzdělávací program lze zpřístupnit pro editaci
učitelům a zástupci ředitelky školy. Pokud ředitel povolí i zpřístupnění a umoţní nahlíţení
dalším subjektům, například přímo České školní inspekce, lze jej vyuţít jiţ před samotnou
inspekční činností na místě.
Máte přehled o tom, do jaké míry ředitelé mateřských škol vyuţívají InspIS ŠVP?
Pouţívání informačních portálů se od školního roku stalo součástí zjišťování a návštěv škol na
místě. Lze říci, ţe nejenom InspIS Portál, ale také InspIS ŠVP vyuţívá přibliţně jen jedna
z deseti ředitelek mateřských škol.
Je to dostatečné?
Myslím si, ţe nikoli. Základní a střední školy jiţ informační systémy vyuţívají, web i systém
pro tvorbu školního vzdělávacího programu. Mateřské školy na rozdíl od základních a
středních škol této moţnosti téměř vůbec nevyuţívají, přesto, ţe to můţe být pro školu
prezentace a reklama zdarma právě v době, kdy brzy začnou ubývat děti a mateřské školy si
začnou konkurovat. Dnešní rodiče, ať chceme či nechceme, jsou uţivateli internetu, který
povaţují za významný zdroj informací, tedy i informací a škole.

Proč si myslíte, ţe tomu tak je?
Lze říci, ţe příčinou je malá zdatnost ředitelek mateřských škol v oblasti informačních
technologií – dodnes jsou nám někdy předkládané dokumentace psané rukou. Pokud
porovnáme úroveň základních, středních a mateřských škol, ředitelky mateřských jsou
nejméně zdatné.
Dalším důvodem můţe být vysoká věková struktura ředitele mateřských škol podle
dosaţených let ale i let ve funkci ředitele mateřské školy.
Na rozdíl od základních a středních škol mají ředitelky mateřských škola malou důvěru v sebe
sama. Mnohdy však ţijí z podstaty, ţe co se naučily dříve, jim i nyní postačí.
Také sledujeme, ţe mají malý zájem o semináře a konference pořádané ČŠI. Orientují se
především na vzdělávání v oblasti legislativních změn.
Myslíte si, ţe můţe být i jedním důvodů to, ţe jsou na ředitelku školy kladeny velmi velké
nároky bez toho, aby měla k dispozici zaměstnance, například – administrativního pracovníka
či vlastní účetní, jako je tomu na základních a středních školách?
Myslím si, ţe ano. Poté se pak můţe zdát, ţe i tímto tlakem a přílišnými nároky dochází k tzv.
vyhoření a tím i nechuti dále se vzdělávat. Dalším faktem „nezájmu a uzavřenosti školy“
můţe být i ukazatel dostatečného poštu dětí, a tím pocitu, ţe vše je v pořádku, není tedy třeba
nic měnit. Máme skutečně moţnost porovnání různých škol a je opravdu znát, jak se škola
posunula dopředu ve své kvalitě, či zůstala tak, jak byla při předchozí návštěvě.
Jsou nadále vyuţívána zjištěná data z nástroje InspIS Data? Pokud ano, jak?
Česká školní inspekce data zpracovává jednak podle oblasti, na které bylo šetření zaměřeno.
Vypracovává tak souhrn dat pro určité oblasti zájmu, ale podle krajů v rámci České republiky.
Tato souhrnná data jsou poskytována ministerstvu školství, které je nadále zpracovává.
Česká školní inspekce výstupy těchto šetření za Českou republiku také poskytuje mezinárodní
organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD, která je dále vyuţívá
v mezinárodních srovnáváních. Výstupy také poskytujeme organizaci sdruţující národní
a regionální inspektoráty vzdělávání SICI (Stálá mezinárodní konference inspektorátů).
Poskytuje ČŠI ministerstvu některá doporučení, která vyplynula ze zjišťování?
Ano, v roce 2014 Česká školní inspekce vydala publikaci „Posouzení systému evaluace
a monitoringu v České republice – doporučení pro vzdělávací politiku“, ve které se zabývá

evaluací na úrovni ţáka, učitele, školy. Publikace byla zpracována jako výstup projektu
Kompetence III a vyuţívá nejen doporučení OECD, ale také vlastních výstupů šetření. Na
závěr jsou doporučení, která se týkají nejen zlepšení hodnocení na úrovni ţáka, učitele
a školy, ale i ředitele školy. Například doporučuje, aby role ředitele školy byla uznána jako
klíčová, a vymezení a upřesnění rolí promítnout i do kariérního systému ředitele školy. S tím
souvisí i zavedení povinnosti absolvování kurzu zaměřeného na řízení školy ještě před
nástupem ředitele do funkce.
Doporučena byla také podpora ředitele tím, ţe bude vytvořeno více pracovních míst pro
nepedagogické pracovníky, aby ředitel měl více prostoru pro řízení pedagogického procesu.
Má moţnost ČŠI ovlivnit poţadavky na přípravu ředitelů ještě před vstupem do funkce?
V současné době ne.
Lze říci, ţe doporučení ministerstvo školství akceptuje a nadále jej vyuţívá při tvorbě
vzdělávací politiky?
Myslím si, ţe ano. Na naše doporučení, které vychází právě z naší skutečné práce a je
podloţeno výročními zprávami, ministerstvo reaguje. Současně i Česká školní inspekce
spolupracuje s ministerstvem školství na společných otázkách. My poskytujeme především
data a zjištění.
Například po mnoha letech „volání“ došlo od září 2016 ke sníţení přímé vyučovací
povinnosti ředitelům v mateřských školách, aby se mohli více věnovat řízení pedagogického
procesu. Nyní se zájem o mateřské školy projevuje například snahou v budoucnu sníţit počty
dětí na jednu učitelku tak, aby na prvním místě nebyl jen výkon.
Dokument Posouzení systému evaluace ještě zdůrazňuje, ţe je nutno definovat funkci ředitele
z hlediska manaţerského řízení a vedení pedagogického sboru, upřesnění těchto rolí
promítnout do profesního standardu a kariérního systému, který by se měl vztahovat i na
ředitele škol, tomuto upřesnění rolí přizpůsobit obsah funkčního studia, odměňování
a hodnocení. Má ČŠI nějaký vliv na tvorbu kariérního systému ředitele školy či profesního
standardu ředitele školy?
Zatím ne, není ţádný dokument, který by tuto oblast více řešil či rozpracovával.
Má Česká školní inspekce moţnost ovlivnit na tvorbu kritérií v souvislosti s hodnocením
ředitele na konci šestiletého funkčního období?

Nemá vůbec. Je to jen v kompetenci zřizovatele, jaká kritéria zvolí. Samozřejmě musí být
pouţita kritéria daná zákonem – odbornost a kvalifikace, 3 roky praxe pro ředitele mateřské
školy, zdravotní způsobilost, bezúhonnost. Česká školní inspekce je pouze členem konkurzní
komise.
Domníváte se, ţe 3 roky v pozici učitelky mateřské školy jsou dostatečné pro pozici ředitelky
školy?
Je to málo. První dva roky se začínající učitelka adaptuje, třetím rokem jiţ trochu zná praxi.
Pro ředitelku mateřské bych doporučila nejméně sedm, osm let praxe.
V dokumentu Posouzení systému hodnocení jsou zdůrazněny zmíněny i praktické zkušenosti
ředitelů z inspekčních činností. Někteří hovoří o tom, ţe inspekci jiţ nevnímají pouze jako
kontrolu dodrţování předpisů, ale stává se pro ně i poradním orgánem. Můţe skutečně Česká
školní inspekce být poradcem ředitele školy?
Ano, můţe, od roku 2013 dokonce 100%. Od školního 2015/2016 vyuţíváme nová kritéria
hodnocení, která vycházejí z modelu tzv. kvalitní školy. V praxi to znamená, ţe hodnotíme
úroveň, které škola dosahuje. Také průběţně na základě spolupráce upravujeme kritéria
hodnocení tak, aby byla skutečně zjistitelná a tedy i objektivní. To znamená, ţe ověřujeme
v praxi, zda nastavení kritérií lze skutečně při inspekční činnosti ověřit, či nikoli. Nadále
s těmito kritérii tedy pracujeme, aby byla co nejobjektivnější a poskytovala skutečný obraz
sledované reality.
Při přímém kontaktu s ředitelem se snaţíme nejprve navázat skutečně přátelské
a spolupracující prostředí, a to například začínáme slovy: „Pochlubte, se paní ředitelko, co se
Vám podařilo od naší poslední návštěvy?“
Ano – to je pravda. Mne se skutečně nikdo neptá na to, co se podařil, a navíc, abych se sama
pochválila.
Také chceme být řediteli oporou v pedagogickém vedení školy a lidí. V případě, ţe si ředitel
neví rady, jak usměrnit práci pedagoga, můţeme být řediteli metodickou podporu tak, ţe sami
provedeme hospitaci u daného pedagoga a pokusíme se mu sdělit jeho příleţitosti ke zlepšení.
Tímto mu na místě pomůţeme usměrňovat pedagogický proces a podporovat ho ve vedení
lidí.

Zároveň poskytneme řediteli vnější pohled na fungování celé školy, a toho se mu také
nedostává často. Lze říci, ţe jaká je škola, takový je i ředitel. Nesnaţíme se tedy být tím
strašákem a někoho „nachytat na švestkách“, ale naopak.
Kromě inspekčních činností ve školách má ředitel školy moţnost poţádat o radu jakéhokoli
inspektora, ať jiţ telefonickým dotazem či písemným. Česká školní inspekce chce být
ředitelům nápomocna.

Příloha 2 – Rozhovor s ředitelem mateřské školy I.
Počet let ve funkci ředitelky: 6
Počet obyvatel v obci, v níţ se škola nachází: 32 000
Zaznamenala jste v posledním období nějaké změny, které by se týkaly evaluace ředitele
mateřské školy ze strany České školní inspekce?
Myslím, ţe byla vydaná kritéria a indikátory hodnocení tzv. kvalitní školy, a zde je i oblast
týkající se ředitele školy. Dále několik let jsou vydávána kritéria pro hodnocení škol v daném
školním roce a i zde je oblast řízení školy.
Znáte nějaká evaluační kritéria České školní inspekce, která jsou zaměřena na vedení školy?
Jak jsem jiţ uvedla, jedná se o nově pouţívaná kritéria Kvalitní školy, která by měla
vyjadřovat, kde se skutečně škola nachází. Jsou veřejně dostupná na stránkách České školní
inspekce.
Kolik inspekčních návštěv jste jiţ absolvovala? Domníváte se, ţe nějak mění celkový přístup
inspektorů k vedení školy?
Zatím jsem absolvovala pouze dvě, z nichţ jedna byla zaměřena pouze na veřejnosprávní
kontrolu. Teprve ta poslední byla zaměřena na celkový chod školy. Nemám tedy moc
zkušeností, ale záleţí na osobnosti inspektora, jak si porozumíte. Moje osobní zkušenost je
celkem pozitivní, paní inspektorky byly vstřícné, ochotné naslouchat a přijmout vysvětlení
v případě odchylek od zákonů. Důvody většinou uznaly jako ne příliš vhodně nastavený
systém zákonů, vyhlášek a dalších předpisů. Faktem je, ţe zásadní pochybení jsme neměly, a
byly jsme spíše kladně hodnoceny, co se týká splnění legislativních nároků i řízení
pedagogického procesu. Protoţe celková inspekce byla mou první, asi nemohu posoudit, zda
se mění přístup k vedení školy. Přístup k návštěvě u pedagogů byl standardní, jako jsem jiţ
vícekrát zaţila v pozici učitelky.

Myslíte si, ţe se Česká školní inspekce stává poradním orgánem?
Poradním orgánem se rozhodně nestává. V tomto ohledu se přístup nemění – heslo paní
inspektorky je: jsme kontrolní orgán nikoli poradní. Řekne, co je špatně nebo v nesouladu
s předpisy, ale neřekne, jak by to mělo být správně.
Víte o existenci informačního systému České školní inspekce?
Ano, vím, ale nevyuţívám. Systém navštěvuji pouze v případě nutnosti vyplnit nějaký
dotazník v zadaném průzkumu od ČŠI. Dále jsem několikrát navštívila stránky Inspekčních
zpráv, abych se podívala na chyby, které paní inspektorky nalezly u kolegyň, a inspirovala se,
jak zlepšit svou práci. Dále vyuţívám náhledu do Výročních zpráv, které nyní vyuţívám
v rámci svého studia a část zprávy týkající se mateřských škol předkládám jako studijní
materiál pro své pedagogy. V rámci studia také nahlíţím do srovnávacích měření PISA,
TIMSS, TALIS a dalších mezinárodní šetření.
Jsou Vám tyto dokumenty nějak přínosné ve Vaší práci?
V mojí ředitelské práci jen náhledy do výročních a inspekčních zpráv pouze pro informaci, co
je který rok kontrolováno, jaké zaměření bude mít inspekce v daném roce a jaké nedostatky se
v mateřských školách dějí, abychom se jich vyvarovali. Nic navíc v nich nelze nalézt.
Existují nějaké překáţky, které by Vám znemoţnily vyuţívat tento informační systém?
Jedinou překáţkou k větší sledovanosti stránek ČŠI je v mém případě čas.
Vyuţíváte nějak InspIS ŠVP?
Zatím ne, ale protoţe dochází v předškolním vzdělávání k podstatným změnám, které budeme
muset jako ředitelé škola zapracovat do ŠVP je pravděpodobné, ţe portál vyuţijeme jako
inspiraci na doplnění našeho programu vzhledem k povinnému poslednímu ročníku a
k umisťování dvouletých dětí. Zkušenosti zatím nemám.
V systému InspIS Data nahrazuje šetření inspekce na místě, většinou se jedná o nějaká
statistická šetření. Vyplňujete tato šetření?
Pokud mi přijde ţádost o vyplnění nějakého šetření, udělám jej, ale příliš smysluplnosti v nich
obvykle nevidím. O jejich dalším vyuţití nemám přehled.

Domníváte se, ţe Česká školní inspekce má nějaký vliv na změny ve vzdělávací politice,
které se týkají ředitelů mateřských školy? Zaznamenala jste v poslední době nějaké trendy,
snahy, které by byly zaměřeny právě na podporu a rozvoj ředitelů mateřských škol?
Z pohledu ředitele mateřské školy jsem nezaznamenala ţádnou snahu, bohuţel, ţádné
instituce nám naši práci usnadnit, spíše naopak. Přibývá legislativa, změny, povinnosti,
ekonomické výkazy, projekty, šablony, místní akční plány, atd. a nikdo nevidí vysokou
přímou vyučovací povinnost v souvislostech s velkým časovým zatíţením ředitele při plnění
všech zmíněných povinností i s ohledem na tu skutečnost, ţe není ţádná administrativní síla,
která by pomohla s papíry, výkazy atd.
Domníváte se, ţe jsou dostatečné 3 roky praxe učitelky mateřské školy pro výkon funkce
ředitelky MŠ?
Nelze takto striktně říct, jedná se o soubor různých faktorů, které ovlivňují plnění výkonu
ředitelské pozice – osobnostní typologie, znalosti v oblasti ekonomické, personální, právní a
řízení pedagogického procesu, komunikace, psychologie, autorita a v neposlední řadě i určitá
ţivotní moudrost. Moţná je někdo dostatečně vybaven uţ za tři roky pedagogické práce a cítí
se být schopným k výkonu ředitelské funkce, ale spíše asi nikoliv. Budou chybět ţivotní
zkušenosti.
Chcete se podělit o nějaké vaše zkušenosti, které by se týkaly podpory a rozvoje ředitele
mateřské školy?
Preferovala bych funkční studium jiţ před podáním přihlášky do konkurzu na ředitele školy,
ne aţ po jeho jmenování, dále bych navrhla jiţ do studia pedagogů implementovat modul
školského managementu – oblasti legislativní, ekonomické, řízení lidských zdrojů nebo
alespoň vedení lidí, personální management, základy managementu a řízení pedagogického
procesu. Moţná by pomohlo i stínování ředitele, alespoň pár měsíců před jeho odchodem,
avšak to není vţdy moţné z hlediska časového nebo náhlého rozhodnutí o odchodu z funkce.
Jako příklad uvedu svoji osobní zkušenost – nástup do funkce bez jakékoliv předchozí
přípravy byl skutečně náročný. Uvítala bych nějakého mentora, který by mi pomohl –
částečně jsem se mohla obrátit na kolegyně v místě bydliště, ale nedostatek času nám bránil
v efektivnějším procesu zaučování.
Naplňuje Vás Vaše práce?

Do určité míry ano, ale spíše práce u dětí, maximální moţnost něco budovat, vylepšit a změnit
ve školce – myšleno prostředí školy.
Cítíte se spokojena ve vaší práci?
Relativně ano, jen mne trápí ta spousta administrace statistik, výkazů, jsem z toho opravdu
znechucena.
Existuje někdo nebo něco, co by Vám vaši práci usnadnilo,
Kolektiv,

především

některé

z

kolegyň,

děti,

myslím

školkové,

a

rodina.

Pomohlo by, kdyby někdo třeba na MŠMT přemýšlel o zákonech, poslouchal terén,
nevymýšlel

hlouposti

a

neboural

dobře

postavené

předškolní

vzdělávání,

kdyby nám na obci rozuměl ten, co se o nás stará – úředník, a kdyby o nás nerozhodoval
"neodborník" nebo vlastně odborník na školství – volený radní a zastupitel!!!!

Příloha 3 – Rozhovor s ředitelem mateřské školy II.
Počet let ve funkci ředitelky: 25 let
Počet obyvatel v obci, v níţ se škola nachází: 16 – 17 tis.
Zaznamenala jste v posledním období nějaké změny, které by se týkaly evaluace ředitele
mateřské školy ze strany České školní inspekce?
Vůbec si ţádné změny neuvědomuji.
Znáte nějaká evaluační kritéria České školní inspekce, která jsou zaměřena na vedení školy?

Přímo na vedení školy nevím ţádná konkrétní, určitě jsou kritéria hodnocení podmínek
průběhu a výsledků vzdělávání. V roce 2016 je toto jiţ rozděleno do modifikací, ale přímo
k vedení tam nic není.
Kolik inspekčních návštěv jste jiţ absolvovala? Domníváte se, ţe nějak mění celkový přístup
inspektorů k vedení školy?
To asi záleţí na sloţení týmu, ale inspektorky, které jsem za tu dobu zaţila, a byly v týmu, a
byly přístupné. Ve svém přístupu se změnily v momentě, kdy byly vedoucími týmu – a to
směrem k horšímu.
Myslíte si, ţe se Česká školní inspekce stává poradním orgánem?
Záleţí na lidech, ale kdyţ to vezmu v globále, tak znám odpověď: „Vy jste paní ředitelka“
Víte o existenci informačního systému České školní inspekce?
Vím. Pouţívám pro elektronický sběr dat, občas se podívám na Portále, co je nového.
Na školní vzdělávací program jsem se zatím jen dívala, a bude velmi těţké se tím prokousat,
prostě aţ bude někdy čas (úsměv).
Jsou vám nějak přínosné ve Vaší práci?
Nevím, ještě jsem přínos nezaznamenala, jen je to zase víc práce. Vlastně, ano, někdy si na
Portále přečtu novinky a něco o aktuálním dění.
Existují nějaké překáţky, které by Vám znemoţnily vyuţívat tento informační systém?
Ne. Vlastně ano – čas.
V systému InspIS Data nahrazuje šetření inspekce na místě, většinou se jedná o nějaká
statistická šetření. Vyplňujete tato šetření?
Ano – musím. Jsou tam různá témata: vyuţívání digitálních technologií, seznamování dětí v
MŠ s cizím jazykem, vzdělávání nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných dětí v MŠ,
vzdělávání v tématech estetické výchovy v MŠ, vzdělávání v oblasti předškolní výchovy,
problematika financování školního stravování, vzdělávání dětí s odlišným mateřským
jazykem

Domníváte se, ţe Česká školní inspekce má nějaký vliv na změny ve vzdělávací politice,
které se týkají ředitelů mateřských školy? Zaznamenala jste v poslední době nějaké trendy,
snahy, které by byly zaměřeny právě na podporu a rozvoj ředitelů mateřských škol?
Já myslím, ţe nemají, protoţe jsem nic takového nezaznamenala.
Domníváte se, ţe jsou dostatečné 3 roky praxe učitelky mateřské školy pro výkon funkce
ředitelky MŠ?
V současné smršti ne, protoţe to se nedá zvládnout pomalu ani s praxí 25 let. Ředitel je také
jen člověk s jedním mozkem ne?
Chcete se podělit o nějaké vaše zkušenosti, které by se týkaly podpory a rozvoje ředitele
mateřské školy?
Vadí mi, ţe je ředitel stále osamělý jezdec, který musí znát vše, zákony, vyhlášky, opatření,
přílohy – ty jsou úplně nejlepší a k tomu ani sekretářku nemáme.
Naplňuje Vás Vaše práce?
V současné době mě spíš unavuje, a to díky té administrativě.
Cítíte se spokojené ve Vaší práci?
Cítila bych se lépe bez toho administrativního šimla.
Existuje něco nebo někdo, co by Vás ve vaší práci podpořilo, pomohlo?
Myslím si, ţe by ředitelky podpořilo hlavně to, kdyby si mohly zaměstnat administrativní sílu.
No a také to, kdyţ se schvalují některé zákony, aby se myslelo, ţe se vše nedá navléknout na
všechny. Zdá se mi, ţe škola přestává být školou, ţe se zabýváme vším moţným okolo a na
děti je stále méně času.

Příloha 4 – Rozhovor s ředitelem mateřské školy III.
Počet let ve funkci ředitelky: 19 let
Počet obyvatel v obci, v níţ se škola nachází: asi 15.000
Zaznamenala jste v posledním období nějaké změny, které by se týkaly evaluace ředitele
mateřské školy ze strany České školní inspekce?
Za posledních 10 let dochází k velkým legislativním změnám, které nejdou ani obsáhnout. Co
ministr – to změna, a ta není vţdy v souladu s odborníky v oblasti vzdělávání. Třeba povinná
předškolní docházka, zařazování 2 letých dětí do MŠ, inkluze, podobné nesmysly. V oblasti
ČŠI se vyvíjí situace tak, ţe co bylo před 10 lety skvělé, je dnes úplně špatně. Kritéria
hodnocení jsou standartní jiţ několik let, jen se dává větší důraz na písemnou formu, neţ na
to, co se ve škole opravdu dělá.
Znáte nějaká evaluační kritéria České školní inspekce, která jsou zaměřena na vedení školy?
Samozřejmě, ţe je znám. Jiţ léta jsou stejná: aktivní vedení, pravidelný monitoring,
vyhodnocení a přijímání účinných opatření, vytváření podmínek pro potřeby pedagogů, dětí,
zaměstnanců, jak dbá o jejich i svůj profesní rozvoj, atmosféra ve škole, a tak podobně. To je
velmi stručně řečeno, ale písemně jsou to stohy papírů a ne vţdy odpovídají realitě.

Na prvním místě se musíme řídit podmínkami zřizovatele. Ten nám dává peníze na provoz, na
vybavení pomůckami, hračkami, úpravy budov, ten poţaduje výjimky na umístění dětí do
MŠ, pracně sháníme sponzory, ţebráme o dotace z vypsaných grantových programů,
o šablony a zase papírujeme.
Na druhém místě jsme limitováni rozpočtem na mzdy od Středočeského kraje, jiţ léta funguje
přímá úměra – čím více dětí, tím méně peněz na zaměstnance, protoţe normativní rozpočet
nezohledňuje specifika školy, ale jen specifika krajského úřadu, a to ušetřit na dětech pro
sebe. Jak mohu rozvíjet zaměstnance, kdyţ je nemohu odměňovat za práci? Odměny, které
máme, jsou pouze z peněz, které ušetříme za nemoci zaměstnanců. Ale na ně mají nárok Ti,
kteří pracovali za nemocné a ne Ti, kteří by si je zaslouţili za systematickou, poctivou práci.
Kolik inspekčních návštěv jste jiţ absolvovala? Domníváte se, ţe nějak mění celkový přístup
inspektorů k vedení školy?
Absolvovala jsem celkem 6 inspekcí, z toho 2 tematické a 4 globální. Asi jsem měla štěstí na
vedení inspekcí, neboť ani z jedné nemám nepříjemný pocit. Při poslední inspekci 2015 jsem
měla pocit, ţe se jedná víc o psanou formu, neboť všechny činnosti, které ve škole nejsou tak
pečlivě zaznamenány, jak ČŠI poţaduje. Prostě jsou věci, které děláme automaticky, víme o
nich, ale nepíšeme litanie, protoţe pro nás nejsou zapotřebí. Zároveň dalším psaním se
připravujeme o čas na děti.
Myslíte si, ţe se Česká školní inspekce stává poradním orgánem?
Ne, ČŠI není poradním orgánem, ta je hodnotícím orgánem. Konstatuje a komentuje stav
školy, vedení. Pokud jsem se obracela o radu, vţdy mě bylo řečeno, to Vám nemůţeme
poradit, my jenom vidíme, jak to u Vás chodí, co je zapotřebí dotáhnout a změnit. Jak to
budete dělat je ve vaší kompetenci.
Víte o existenci informačního systému České školní inspekce?
Ano vím, jsme napojeni na elektronický sběr dat, občas nám přijde nějaké testování školy
nebo dotazník ČŠI, který je povinný a včera bylo na odpověď pozdě.
Je v provozu systém pro práci s ŠVP, ale ten je tak náročný, ţe v něm ještě nejsme zapojeni.
Nevím, kde vzít čas ve své pracovní době sedět u počítače a překlápět tam ŠVP, který je
obsáhlý. Kdyţ jsem jej v roce 2015 upravovala (jiţ po páté za svou ředitelskou dráhu), nyní

uţ jej musím upravovat znovu, protoţe inkluze, podpůrná opatření, povinná školní docházka,
to všechno se prostě mění a musí se to i napsat.
Nejvíc vyuţívám systém portál, který je určen pro publikování, a já v něm mohu hledat,
pokud tam je, metodickou pomoc, otázky a odpovědi k problému, který řeším nejen já, ale i
mnoho jiných ředitelů a pedagogů. Chybí nám hlavně metodika. Vše cucáme z prstu a pak se
dopouštíme v dobré víře omylů.
Jsou vám nějak přínosné ve Vaší práci?
Pokud toto mám hodnotit, tak přínosný je pro mě portál a ostatní nepotřebuji a nemám na ně
čas.
Existují nějaké překáţky, které by Vám znemoţnily vyuţívat tento informační systém?
Čas!
Vyuţíváte nějak InspIS ŠVP?
Nevyuţívám, kaţdý rok tam pošlu na začátku roku hlášení a tím to pro mě končí. Teď řeším
situaci podpůrných opatření, ale na InspISu je to tak nepřehledné, ţe posílám všude dotazy,
protoţe nechápu, co se po nás chce. Asi jsem uţ na to příliš stará.
V systému InspIS Data nahrazuje šetření inspekce na místě, většinou se jedná o nějaká
statistická šetření. Vyplňujete tato šetření?
Samozřejmě, ţe je vyplňuji, protoţe musím. Jednou jsem dotazník vyplnila, ale asi neodklepla
odeslání, protoţe jsem musela zřejmě být vyrušena něčím jiným. Během několika dnů mě
přišel výhruţný dopis od ČŠI, ţe odmítám komunikovat a budou z toho vyvozeny důsledky
pro další moji práci, ţe si na to teď dávám velký pozor, abych nevystavila své kolegyně a sebe
ve škole nějakému dalšímu zbytečnému šetření.
Domníváte se, ţe Česká školní inspekce má nějaký vliv na změny ve vzdělávací politice,
které se týkají ředitelů mateřských školy? Zaznamenala jste v poslední době nějaké trendy,
snahy, které by byly zaměřeny právě na podporu a rozvoj ředitelů mateřských škol?
Ne! Vţdyť posílají své zprávy ministrům školství, kteří předkládají nové zákony a vyhlášky.
A co se změnilo směrem k ředitelům? Nic, pouze od 1. 9. 2016 má sníţený úvazek v

závislosti na velikosti školy, ale agenda a administrativa narostla do obřích rozměrů a nic.
Ještě se schválí nesmyslné zákony (povinná předškolní docházka, přezkoušení dětí, které
budou mít domácí vyučování, dvouleté děti do školky, a tak dál.
Domníváte se, ţe jsou dostatečné 3 roky praxe učitelky mateřské školy pro výkon funkce
ředitelky MŠ?
To je málo, aby byl člověk dostatečně jistý pro tuto funkci. Já bych řekla mít minimálně 10 let
praxe a být opravdu dobrou učitelkou – to by měl hodnotit karierní řád, pokud bude nastaven
dobře. Pokud není dobrá učitelka, nemůţe být dobrá ředitelka, protoţe toho musí obsáhnout
mnohem víc a měla by být oporou všem zaměstnancům školy. Copak můţe být 23 letá
učitelka oporou školy? Vţdyť si sama teprve zakládá rodinu a mění se jí pohled na svět. A
MŠ je ţivý organismus.
Chcete se podělit o nějaké vaše zkušenosti, které by se týkaly podpory a rozvoje ředitele
mateřské školy?
Nejvíce mě mrzí, ţe nikomu z těch, kteří vytvářejí zákony, nejde o děti. Přeplněné třídy,
přetíţené a vynervované učitelky, pokles prestiţe učitelského povolání (je podporován nejen
zákonodárci, ale i medii) jsou toho důkazem.
Naplňuje Vás Vaše práce?
Pokud se týče práce s dětmi tak ano. Pokud jde o práci ředitelky tak uţ ne.
Cítíte se spokojené ve Vaší práci?
Ano, protoţe práce s dětmi mě baví. Naštěstí mám skvělý pedagogický sbor.
Existuje něco nebo někdo, co by Vás ve vaší práci podpořilo, pomohlo?
V dnešní době by měla mít ředitelka úvazek pouze na vedení školy, dostatek zaměstnanců
(sekretářka, provozní, pedagogy a asistenty, bez ţebrání) a peněz rozvoj školy na počet dětí a
důvěru zřizovatele.

Příloha 5 – Rozhovor s ředitelem mateřské školy IV.
Počet let ve funkci ředitelky: 15
Počet obyvatel v obci, v níţ se škola nachází: 16 000
Zaznamenala jste v posledním období nějaké změny, které by se týkaly evaluace ředitele
mateřské školy ze strany České školní inspekce?
Nejsem si zcela jista. Jen se domnívám, ţe se někdy snaţí inspekce reagovat na různé události
ve společnosti – například se najednou po mnoha letech zjistí, ţe rodiče přispívají školám
toaletními potřebami nebo na divadlo. Nebo na základě stíţností mění kritéria odpočinku dětí
po obědě. Jednou je zcela v pořádku, pokud předškoláci nejdou vůbec na lůţka, za 5 let je to
zcela opačné, prostě tam půjdou všichni. To ale spíše jen na základě vlastních záţitků, jinak
co se týče přístupu, vţdy na místě byly inspektorky pohodové, bez toho, aby mne zbytečně
stresovaly. Myslím, ţe jejich přístup byl profesionální, přátelský, vstřícný. Někdy i naznačily,
jak si s některým problémem poradit.
Znáte nějaká evaluační kritéria České školní inspekce, která jsou zaměřena na vedení školy?
Ano, pravidelně kaţdý rok sleduji kritéria hodnocení na daný školní rok, v letošním roce jsou
jiná. Jsou zaměřena spíše na popis toho, jak a co se ve škole děje.
Kolik inspekčních návštěv jste jiţ absolvovala? Domníváte se, ţe nějak mění celkový přístup
inspektorů k vedení školy?
Zaţila jsem tři komplexní inspekce. Ta první byla hned po prvním roce mého působení ve
funkci, a byla zaměřena skutečně na všechno – pedagogický proces, bezpečnost, školní
jídelna, ekonomika, fond kulturních a sociálních potřeb. Vzhledem k mému krátkému
působení ve funkci ředitelky a adaptačním období – nikdo mi dokumentaci nepředal, nebyl
prostě kdo, jsem se z nynějšího pohledu jevila jako absolutní neznalec. Přesto inspekce
proběhla s dobrým výsledkem, za další 4 roky jsem inspektorky dokonce vítala s tím, ţe se na
ně těším proto, aby mi někdo sdělit, jak daleko jsem se dostala, a zda školu vedu správným
směrem a správně.
Váţně?

Ano, zcela upřímně. Kdo jiný vám dá zpětnou vazbu. Zřizovatel při kontrole hospodaření?
Rodiče? Učitelé? Ti pokud, je nic netrápí, také nepochválí, vnější profesionální pohled je
prostě důleţitý a já ho tehdy potřebovala velmi moc, i kdyţ dneska také.
Myslíte si, ţe se Česká školní inspekce stává poradním orgánem?
Vţdycky se povídalo, ţe oni neradí, ţe jsou orgán kontrolní. Ale podle vlastní zkušenosti si
myslím, ţe mohou poradit. Sice neřeknou přímo, jak na to, ale dokáţí navést, například – děti
nelze spojovat, ale v rámcovém programu je uvedeno, ţe se děti mohou sdruţovat za účelem
společných aktivit. Tak proč to nevyuţít pro individuální práci s předškoláky ze dvou tříd do
jedné? Myslím, ţe vţdy záleţí na osobnosti konkrétní inspektorky, zatím jsem se setkala
pouze s přístupem profesionálním směrem ke snaze pomoci, poradit.
Víte o existenci informačního systému České školní inspekce?
Ano vím, byla jsem jednou z těch, která se podílela na pilotáţi administraci školního
vzdělávacího programu a práce v systému Portál. Samozřejmě Data, která jsou povinná
a nahrazují inspekční činnost na místě, také jsou zde k dispozici různá doporučení a vyjádření
postojů inspekce k různé problematice, upozornění na změny RVP PV. Pak vyuţívám Portál,
který poskytuje aktuality v oblasti vzdělávání především směrem od České školní inspekce,
Set nevyuţívám, jedná se o plošné testování anebo moţnost pouţívat testy v různých
předmětech, je to spíš pro základky. Školní vzdělávací program mám rozpracovaný, chce to
dost času na začátku, abychom mohli vše mít tak, jak chceme, jak je potřeba. V srpnu 2017
budu finalizovat i s ohledem na nutnou revizi programu.
Jsou vám nějak přínosné ve Vaší práci?
Nijak zvlášť, nevyuţívám jich často, pouze pokud je potřeba a hledám informace. A jen tak si
vyhledávat – na to není čas. Stále se děje něco kolem nás, na co je třeba ihned reagovat. Proto
taky třeba ještě nemám ŠVP, protoţe se na mne hrnou pořád zcela nové a nové poţadavky,
podněty…
Existují nějaké překáţky, které by Vám znemoţnily vyuţívat tento informační systém?
To jsem právě zmínila, ten čas. Kaţdý den je jiný. I kdyţ si přesně naplánuji, co budu
následující den, týden, měsíc dělat, vţdy do toho zasáhne něco, co je třeba řešit hned –
havárka, pracovní neschopnost, výpověď zaměstnance, stíţnost a další neočekáváné, je toho

prostě moc kromě běţných povinností – výkaznictví, statistiky, a to i přesto, ţe mnoho
povinností deleguji na zástupkyni.
Domníváte se, ţe Česká školní inspekce má nějaký vliv na změny ve vzdělávací politice,
které se týkají ředitelů mateřských škol? Zaznamenala jste v poslední době nějaké trendy,
snahy, které by byly zaměřeny právě na podporu a rozvoj ředitelů mateřských škol?
Myslím, ţe moţná ano. Vţdyť neustále a mnoho let volali ředitelé po sníţení přímé práce.
Dnes, i kdyţ zcela ne úplně ideálně, je tato doba sníţená. Také vysoké počty dětí ve třídách a
krytí učitelek, nemyslím, ţe by na to paní ministryně přišla sama, někdo jí to říkat musí, ale
třeba vše dotáhnout do konce, tak aby to bylo smysluplné.
Domníváte se, ţe jsou dostatečné 3 roky praxe učitelky mateřské školy pro výkon funkce
ředitelky MŠ?
V ţádném případě. Vţdyť absolventka školy se musí nejprve adaptovat na kaţdodenní práci
s dětmi, těţko se přitom můţe orientovat v dalších záleţitost vedení školy. i já sama, tedy s 12
ti letou praxí jsem vůbec nevěděla nic o ekonomice, legislativě, natoţ řízení lidí
a personalistice, která je nesmírně důleţitá.
Chcete se podělit o nějaké vaše zkušenosti, které by se týkaly podpory a rozvoje ředitele
mateřské školy?
Podporu bych nějakou potřebovala. Hlavně porozumění a pochopení, ţe jsem na všechno
sama, i kdyţ mám svoji zástupkyni, se kterou se hodně vzájemně podporujeme a drţíme při
sobě. Odpovědnost za vše a veškerá rozhodnutí jsou na mě.
Naplňuje Vás Vaše práce?
Jsou dny, kdy všechno jde podle představ, ale občas přijde něco, co mne naštve, zamrzí. Ale
je to oblast, kde člověk někdy můţe realizovat své představy o vzdělávání a výchově dětí.
Proto jsou dny, kdy jsem ráda s dětmi, je to pro mne odreagování a zároveň jakási zpětná
vazby o tom, co se ve škole děje a jak. Myslím, ţe by ředitelkám neměla být určena ţádná
přímá pedagogická práce, ale nechala bych skutečně na nich, kdy, na jak dlouhou budou
s dětmi vykonávat přímou práci. Takto je to příliš utaţené a ředitelka nemá volné ruce.
Cítíte se spokojené ve Vaší práci?

Jsem, ale někdy mne štve příliš mnoho zcela zbytečné administrativy, na kterou je člověk
sám.
Existuje něco nebo někdo, co by Vás ve vaší práci podpořilo, pomohlo?
Určitě, právě někdo, kdo za mne bude vykonávat běţnou administrativu. Nejlépe účetní jako
vlastní zaměstnanec s tím, ţe mi bude schopen vytvářet směrnice, hlídat jejich aktuálnost,
dodrţování v praxi, personalistiku, mám na mysli, smlouvy, platové výměry, hlídání
legislativních změn. Pak bych měla i čas na své učitelky a byla bych jim oporou.

Příloha 6 – Rozhovor s ředitelem mateřské školy V.
Počet let ve funkci ředitelky: 18 let
Počet obyvatel v obci, v níţ se škola nachází: 800
Zaznamenala jste v posledním období nějaké změny, které by se týkaly evaluace ředitele
mateřské školy ze strany České školní inspekce?
Moc změn jsem nezaznamenala. Mně jako ředitelce dvoutřídní mateřské školy se sníţil počet
hodin pouze o jednu hodinu týdně, coţ je celkem bezvýznamná změna. Přímá evaluace
zřizovatele neprobíhá, ale starosta je původní profesí pedagog a velmi se zajímá o dění
v škole. Vţdy dokáţe ocenit kvalitní fungování a s ředitelkou úzce spolupracuje. To je ovšem
škola od školy, systémově to nastavené není.

Znáte nějaká evaluační kritéria České školní inspekce, která jsou zaměřena na vedení školy?
Ano, s kritérii jsem se seznámila před návštěvou ČŠI, která se konala v naší škole na podzim
2016.
Kolik inspekčních návštěv jste jiţ absolvovala? Domníváte se, ţe nějak mění celkový přístup
inspektorů k vedení školy?
Absolvovala jsem čtyři návštěvy. Při poslední inspekci jsem zaznamenala větší vstřícnost ze
strany paní inspektorek
Myslíte si, ţe se Česká školní inspekce stává poradním orgánem?
Jako přímo poradní orgán nepůsobila při poslední inspekci. Ze zákona má zatím roli hodnotící
a kontrolní, a myslím, ţe z toho vychází při inspekční činnosti. Při inspekci mi byla
poskytnuta některá doporučení ohledně provozu, která se však značně rozcházela
s představami nejen mými, ale i paní učitelek a zdála se nám spíše nereálná. Myslím si, ţe
v některých případech pedagogové na své škole ví lépe, co vyhovuje provozu školy neţ
inspekce, která školu navštíví 1x za několik let a je ve škole 1 – 2 dny. Pak nemůţe dle mého
názoru některé, zejména provozní záleţitosti adekvátně posoudit, natoţ na nich trvat.
Víte o existenci informačního systému České školní inspekce?
Vyuţívám pouze povinná šetření.
Jsou vám nějak přínosné ve Vaší práci? Proč ano, proč ne?
Nemohu posoudit, zatím se jimi příliš nezabývala.
Existují nějaké překáţky, které by Vám znemoţnily vyuţívat tento informační systém?
Patrně ne.
Vyuţíváte nějak InspIS ŠVP?
Nevyuţívám, program si dle vlastních představ a podle dle specifik školy.
V systému InspIS Data nahrazuje šetření inspekce na místě, většinou se jedná o nějaká
statistická šetření. Vyplňujete tato šetření? Jaká jsou jejich témata? Myslíte si, ţe jsou nějak
dále vyuţívána?

Vyplňujeme, protoţe je to povinné. Zda jsou vyuţívána, nemohu posoudit,
Domníváte se, ţe Česká školní inspekce má nějaký vliv na změny ve vzdělávací politice,
které se týkají ředitelů mateřských školy? Zaznamenala jste v poslední době nějaké trendy,
snahy, které by byly zaměřeny právě na podporu a rozvoj ředitelů mateřských škol?
Nedokáţu posoudit, zda nějak ČŠI ovlivňuje vzdělávací politiku. Při poslední kontrole jsme
vyplňovali řadu dotazníků, ředitelka, učitelky, vedoucí školní jídelny. Nevím však, zda jsou
tato data pak nějak vyuţívána.
Domníváte se, ţe jsou dostatečné 3 roky praxe učitelky mateřské školy pro výkon funkce
ředitelky MŠ?
Myslím, ţe to není dostačující. Myslím, ţe by bylo optimální nejméně 5 let a samozřejmostí
by mělo být nějaké vzdělání na post ředitele školy před jeho nástupem do funkce. Je
neefektivní, kdyţ si ředitel realizuje vzdělání potřebné na svou pozici aţ po nástupu do
funkce. Je to neefektivní pro jeho ředitelskou práci a potaţmo i pro školu, kterou řídí.
Chcete se podělit o nějaké vaše zkušenosti, které by se týkaly podpory a rozvoje ředitele
mateřské školy?
Myslím, ţe by měl být kariérní řád nejen pro učitele, ale i pro ředitele. Výrazněji bych sníţila
počet hodin u dětí ředitelům MŠ. Uvítala bych větší záruku pozice ředitele, pokud škola dobře
funguje. Někdy se tato pozice stává politickými hrátkami a je ovlivněna různými zájmy nebo
zájmy různých skupin nebo jednotlivců.

Příloha 7 – Vzor dotazníku pro ředitele mateřských škol

Příloha 8 – Vyhodnocení dotazníků pro ředitele mateřských škol
1.

Zaznamenali jste v posledním období (2013 – 2017) nějaké změny, které by se
týkaly evaluace ředitele/ky mateřské školy ze strany České školní inspekce?
Možnosti odpovědí

Počet responzí

V%

Ne

108

89

Ano

13

11

Pokud ano, jaké?
-

Hovoří se o Kvalitní škole, jak má vypadat.

-

Ano.

-

Omezování moţnosti zařazovat do vzdělávání pohybovou výchovu (plavání, lyţařskou
škol a ostatní aktivity).

-

Větší zaměření na jednotlivé gramotnosti.

-

Vliv ředitelky na klima a image školy, spolupráce s rodiči a veřejností.

-

Stále větší kontrola úředních záleţitostí.

-

Kritéria hodnocení.

-

Nevím, nemám zkušenost.

-

Měla jsem ČŠI v týdnu od 15. 2. 2017, evaluace DVPP zaměstnanců – změna: vykazovat
obecné záměry.

-

Přístup ČŠI poradenství.

-

Dotazník na stránkách ČŠI.

-

Témata inspekčních činností a jejich zaměření – gramotnosti, slaní dětí po obědě, placené
aktivity.

-

Poradenství.

2.

Znáte evaluační kritéria České školní inspekce, která jsou zaměřena na vedení mateřské
školy?
Možnosti odpovědí

Počet responzí

V%

Ne, neznám ţádné kritérium

99

82

Ano

22

18

Pokud ano, jaké?
-

Kvalitní škola – web ČŠI.

-

Zdravé školní klima, potřeby pedagoga, řídí, monitoruje optimální materiální podmínky.

-

Kaţdoročně jsou zveřejněna.

-

Jsou na webu ČŠI.

-

Aktivně řídí, vyhodnocuje a monitoruje práci školy, vytváří zdravé klima a pečuje o
vztahy mezi pedagogy.

-

Kritéria a indikátory hodnocení tzv. Kvalitní školy, kritéria, která jsou vydávána na kaţdý
školní rok.

-

Materiál Plán ČŠI na rok 2016/2017.

-

Jsou na stránkách ČŠI, výborná, očekávaná, vyţadující zlepšení, nevyhovující, příkladem
inspirativní praxe.

-

Vše je k dispozici na stránkách ČŠI.

-

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání.

-

Soulad ŠVP s RVP, funkčnost ŠVP.

-

Koncepce školy, kvalita pedagogického sboru, pedagogické vedení lidí, vedení lidí,
vzdělávání, vzdělávací výsledky.

-

Vedení školy má plán vlastního manaţerského a pedagogického rozvoje, který
dlouhodobě realizuje.

-

Koncepce a rámec školy, pedagogické vedení školy, kvalita pedagogického sboru,
vzdělávání.

-

Profesní rozvoj, aktivní vedení, vytváření zdravého školního klimatu, zajišťování
personálních podmínek.

-

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání z července 2016.

-

Škola má stanovené vize a snaţí se jich dosahovat, vedení školy podporuje profesní
rozvoj pedagogů

-

ŠVP. Systém řízení, metodické vedení a plán dalšího vzdělávání pedagogů, dokumentace
školy, podmínky vzdělávání.

-

Kritéria vedení školy jsou součástí Kritérií hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání,

-

Vedení povinné dokumentace školy.

-

Jsou uvedena na stránkách ČŠI.

3.

Kolik inspekčních návštěv jste ve své funkci ředitele/ky mateřské školy zaţili?
Možnosti odpovědí

Počet responzí

V%

Ţádnou

17

14

Jednu

37

31

2–3

39

32

4–7

22

18

Více neţ 7

6

5

4. Mění se podle Vašeho názoru přístup České školní inspekce směrem k poradenské
podpoře ředitele/ky mateřské školy?
Možnosti odpovědí

-

Počet responzí

V%

Ne

30

25

Nemohu posoudit

55

45

Ano. Pokud ano, jak?

36

30

Nejedná se přímo o poradenství, ale spíše sdělení zjištění a moţnosti řešení některých
situací.

-

Poradenská pomoc se zlepšuje.

-

V případě potřeby vţdy odpoví na otázku – písemně, telefonicky.

-

Mám velice dobré zkušenosti, ČŠI se mnou vţdy jednala jako s rovnocenným partnerem
a snaţili se vţdy.

-

Velmi – od naprosté buzerace k doporučením.

-

Poslední inspekce proběhla velmi příjemnou formou, projevil se trend poradit.

-

Ano.

-

Poradí.

-

S inspektorkami lze konzultovat aktuální problémy.

-

Více internetových dotaz v rámci InspISu.

-

ČŠI není jiţ jen kontrolní orgán, ale nyní snad jiţ téţ poradenský, tudíţ proto.

-

Některá oţehavá témata pomáhají řešit.

-

Vstřícný přístup.

-

V současné době – doporučující přístup.

-

ČŠI nehledá jenom chyby, ale také poradí s jejich nápravou, coţ nám moc pomáhá.

-

Znalosti kompetentnější, snaţí se přistupovat i metodicky, více naslouchají.

-

Přístup a realizace, moţnosti podpory.

-

Asertivní jednání, komunikace.

-

Paní inspektorka mi sdělila několik doporučení pro zlepšení mé práce.

-

Nemám srovnání, ale při mé jediné zkušenosti fungovaly inspektorky spíš jako poradci.

-

Přišla mi více poradenská neţ direktivní, pomohla jak a co řešit.

-

Mnohem slušnější vystupování, poradí, vysvětlí, chtějí vysvětlení a akceptují ho, pokud
je smysluplné, snaţí se vidět to dobré, na drobné (formální) nedostatky upozorní, poradí,
neuvádí do protokolu.

-

Více poradní orgán neţ kontrolní.

-

ČŠI se snaţí být více poradním neţ kontrolním orgánem.

-

Inspekce doporučuje, ocení i to, co není psáno, ale dělá se.

-

Vstřícnost, pomoc, rada.

-

Myslím, ţe ano, je zde snaha alespoň naznačit v případě problému, jak ho vyřešit.

-

ČŠI provádí kontrolní činnosti, ne poradenskou.

-

Všechny návštěvy ČŠI pro mě byly vedeny jako poradenská podpora. Hodnotím jejich
přístup kladně.

-

Zřízení informačního portálu, kde jsou přehledně všechny moţné informace.

-

Měla jsem štěstí na lidsky vstřícnou paní inspektorku, která mě podpořila, poradila.

-

Hodně se změnil k lepšímu.

5.

Víte o existenci informačního systému České školní inspekce?
Možnosti odpovědí

6.

Počet responzí

V%

Ano

105

87

Ne

16

13

Na škále uveďte, jak často vyuţíváte níţe uvedené informační systémy České školní
inspekce.
Odpověď

Nikdy

Téměř nikdy

Někdy

Často

InspIS Portál

11 (9 %)

26 (22 %)

80 (66 %)

4 (3 %)

InspIS Data

11 (9 %)

26 (22 %)

70 (58 %)

14 (11 %)

InspIS Set

51 (42 %)

37 (31 %)

31 (26 %)

2 (1 %)

InspIS ŠVP

7.

31 (26 %)

47 (39 %)

7 (6 %)

Pokud vyuţíváte některé z informačních systémů, jsou přínosné pro Vaši práci?
Odpověď

8.

36 (29 %)

Ne, nejsou

Málo

Trochu

Ano, velmi

přínosné

přínosné

přínosné

přínosné

InspIS Portál

16 (13 %)

28 (23 %)

66 (55 %)

11 (9 %)

InspIS Data

22 (18 %)

36 (30 %)

55 (45 %)

8 (7 %)

InspIS Set

50 (41 %)

35 (29 %)

32 (26 %)

4 (3 %)

InspIS ŠVP

33 (27 %)

30 (25 %)

49 (40 %)

9 (7 %)

Víte o tom, ţe ředitel/ka mateřské školy můţe vlastní školní vzdělávací program vytvářet
v prostředí InspIs ŠVP?
Možnosti odpovědí
Ne, nevím

Počet responzí

V%

28

21

Ano. Pokud ano, vyuţíváte jej pro 95

79

tvorbu vlastního ŠVP?
-

Začínám vyuţívat teprve v poslední době.

-

Zatím ne.

-

Ano.

-

Ještě ne, jsem ve funkci krátce, vlastní ŠVP jsem ještě netvořila.

-

Ano, mám ho rozpracovaný.

-

Ne, prozatím.

-

Nepouţívám, nebyl na semináři PhDr. Syslové doporučen.

-

Nevyuţívám, nemám na to čas.

-

Nepouţívám, zatím by mi to práci nezlehčovalo, ani nijak jinak nepomohlo.

-

Seznámila jsem se s tímto prostředím, zanesla některá data, ale dále nevyuţívám.

-

Zatím nevyuţívám.

-

Pouţijí teprve při novém ŠVP.

-

Ano, pracujeme na něm, ale ještě je ve fázi tvorby, pracujeme na něm od června 2016.

-

Zatím ne, ŠVP budeme teprve měnit k 1. 9. 2017, moţná vyuţiji.

-

Zatím ne.

-

Ano.

-

Ano.

-

Začala jsem, ale projekt prý skončil, tak jsem nepokračovala.

-

Plánuji pouţít k revizi ŠVP k 1. 9. 2017.

-

Začínám s tímto systémem pracovat.

-

Seznámila jsem se s tím před několika dny, vyuţívat bych chtěla.

-

Zatím jsme v začátcích a zadáváme ho.

-

Doposud ne.

-

Ano, byla jsem jedna z prvních, která zpracovával ŠVP v tomto prostředí.

-

Zatím se seznamuji se stránkami.

-

Tuto moţnost nevyuţívám.

-

Ano, začínáme zavádět ŠVP přes portál.

-

Chystám se na to. Budeme letos tvořit nový ŠVP.

-

Ne, pro velkou MŠ příliš svazující.

-

Je to sloţité se tím prokousat, pouţívám na kontrolu našeho ŠVP a jeho souznění s RVP.

9.

Pokud vyuţíváte informační systém ČŠI, jaké jsou podle Vás přednosti a výhody tohoto
systému?
Odpovědělo
69

-

V%
57

Pomůcka pro ředitele, srozumitelnost, dobrý manuál, jako pomůcka při vyplňování
dotazníků.

-

Lehce dostupné pro inspiraci jako například poskládat ŠVP.

-

Rychlé šetření pro ČŠI přehledné. Výhodou je, ţe vţdy přijde upozornění, ţe ještě něco
není splněno.

-

Snadný přístup.

-

Přehlednost a dobrá orientace.

-

Informační systém nevyuţívám, nemám čas se tomu věnovat, nevidím v tom ţádné
výhody.

-

Nevyuţívám.

-

Nevím.

-

Jsem ředitelkou druhým rokem a první ŠVP, které jsem ve funkci tvořila, jsem tvořila
sama. Je to moţné, ţe v budoucnu vyuţiji tvorbu v systému ČŠI.

-

Nevyuţívám.

-

Nevím.

-

Vyuţiji, ale zatím jsem ani nezjišťovala, jak se s tímto systémem pracuje. Zřejmě se
zadávají informace do tabulky, kolek, nevím, coţ urychluje práci a zamezí tomu, na něco
zapomenout. Tvorba vlastního ŠVP mi dala jistě větší práci a musela jsem k tomu zjistit a
nastudovat spoustu materiálů.

-

Neznám výhody.

-

Otevřené informace.

-

Rychlý přístup, přehlednost, dostatek informací.

-

Neshledávám ţádné výhody.

-

Ověřené informace.

-

Vše pohromadě.

-

Lehká dostupnost.

-

Nemohu posoudit, pro časovou vytíţenost nemám ani šanci se seznamovat.

-

Inspirace, moţnost obohacení své práce.

-

Aktuální informace.

-

Příliš nevyuţívám.

-

Prozatím pouze vyplňuji hlášení úrazu.

-

Ucelený přehled poţadavků ČŠI, inspirace pro mou práci.

-

Přehlednost, kontrola, jednoduchost.

-

Moţnost srovnání, nové inspirativní nápady.

-

Nemohu říci.

-

Metodická podpora, informovanost ředitelů.

-

Informovanost.

-

Nemusím nic vypisovat, stačí jen kliknout.

-

Centrální registr.

-

Sloţité.

-

Přehlednost.

-

Výhodou je především včasná informovanost a ušetření času.

-

Přehledný, koncepční.

-

Je přehledný.

-

Aktualizace, přehlednost, není nutné, aby ČŠI přicházela do školek, ale stačí vyplnit
formulář, jak tomu bylo i před inspekcí v loňském školním roce. Moţnost otázek a
nabídka seminářů.

-

Přehlednost údajů o škole, dozvím se novinky, mám k dispozici dokumenty.

-

Ţádná mne nenapadá.

-

Nevím o ţádné přednosti nebo výhodě.

-

Přehled.

-

Výhodou je, ţe prostředí je zdarma. Máme v plánu v tomto prostředí zrealizovat webové
stránky školy. Zatím se s tímto prostředím seznamujeme.

-

Stručnost, komplexnost, rychlé šetření, přehlednost, kontrola správnosti ŠVP, informace
o změnách, metodická pomoc, efektivita, rychlejší předávání informací.

-

Dostatek aktuálních informací, upozornění na změny, které jsou důleţité pro kaţdodenní
práci.

-

Další byrokracie v jiţ tak papírovém systému školství.

-

Je moţné, ţe modul pro správu školního vzdělávacího programu svoje opodstatnění má,
ale protoţe jej nevyuţívám, nemohu posoudit jaké.

-

Vyuţívám velmi málo, zatím jsem neshledala nějak velký přínos, moţná větší rychlost
při různých anketách a šetřeních ze strany ČŠI.

-

Jsem z těch, co mají stále obavy, ţe někde něco pokazí. Hlášení úrazů, vyplňování
dotazníků je někdy problematické – chyba na mé straně.

-

Nemám moc času, abych si vše osahala a nebála se, ţe zase něco „zvojtím“.

-

Bez komentáře.

-

Ucelený systém.

-

Pokud si na to ředitel zvykne, nalezne zde aktuální informace a sdělení, názory a postoje
ČŠI k různým aktuálně řešeným oblastem. Pokusila jsem se téţ vyuţít web, je zde velmi
snadná administrace webu, poskytující přehlednost. Nevím, do jaké míry však můţe být
vyuţitelný pro rodičovskou veřejnost.

-

Rychlé, přehledné informace.

-

Nevím.

-

Nevím.

-

Pro mě je to komplexnost informací na jednom místě, co se týče tvorby ŠVP, tak pro mě
bylo důleţité, ţe program ohlídá propojení s RVP, ale zároveň umoţňuje tvořit originální
ŠVP pro danou školu.

-

Přehlednost, informace snadno dohledatelné na jednom místě.

-

Přednost najít si rychle odpověď na daný problém.

-

Větší rozhled a informovanost ze strany ČŠI.

-

Jsou zdarma.

-

InspIS ŠVP – pomoc při tvorbě či inovaci ŠVP.

-

Na vyuţívání tohoto systému uţ mi nezbývá téměř ţádný čas, protoţe jsem zavalena
jinou administrativou, kterou musím zpracovat.

10. Domníváte se, ţe existují nějaké překáţky, které by bránily ředitelům/kám ve vyuţívání
informačního systému České školní inspekce?
Možnosti odpovědí

Počet responzí

V%

Ano

29

24

Ne

33

27

Nevím

51

42

11. Pokud existují nějaké překáţky, jaké to podle Vás jsou?
Možnosti odpovědí

Počet responzí

V%

Nedostatek času

83

69

Nezájem

18

15

Neznalost informačního systému ČŠI

44

36

Malá zdatnost v pouţívání informačních 41

34

technologií
Jiné

13

11

Jiné:
-

Formálnost, jde vlastně o překopírování RVP

-

Nevidím v tom přínos pro moji práci, který by vyváţil čas zde strávený.

-

Interní propracovaný systém opatření, spolupráce s jinými institucemi.

-

Velmi malá informovanost.

-

Vyuţívám pro potřebu šetření ČŠI – tzv. rychlá šetření, dotazníky, atp.

-

Nová škola, teprve se do systému zapojuje

-

Duplování, úředničina.

-

Práce navíc, která zabírá čas důleţitým věcem.

-

Jiné zájmy a potřeby, starost o provoz školy.

-

Relativně sloţitý postup při zadávání nových informací, např. do ŠVP.

-

Zatím jsem aţ tak nutně nepotřebovala. Chvíli mi trvá, neţ objevím výhody toho, co se
mi nabízí.

-

Obrovský nárůst administrativy, zejména evropských dotačních programů aj.

-

Velké pracovní přetíţení v jednotřídce, přímá činnost s dětmi, příprava a ostatní
úřednická činnosti.

12. Kolik let jste ve funkci ředitele/ky mateřské školy?
Možnosti odpovědí

Počet responzí

V%

Méně neţ 1 rok

7

6

1 rok – 5 let

28

23

6 – 10 let

36

30

11 – 15 let

15

12

16 – 20 let

13

11

Déle neţ 20 let

22

18

13. Uveďte kraj, ve kterém se Vaše škola nachází
Možnosti odpovědí

Počet responzí

Počet responzí v

Počet responzí v

%

% v kraji

Středočeský

18

15

90

Praha

11

9

55

Liberecký

11

9

55

Ústecký

15

12

75

Karlovarský

5

4

25

Plzeňský

9

7

45

Jihočeský

7

6

35

Jihomoravský

6

5

30

Pardubický

11

9

55

Královehradecký

9

7

45

Zlínský

3

2

15

Vysočina

7

6

35

Moravskoslezský

5

4

25

Olomoucký

4

3

20

14. Uveďte počet obyvatel v obci, ve které se Vaše škola nachází.
Možnosti odpovědí

Počet responzí

V%

Do 1 000 obyvatel

37

31

1 001 – 10 000

30

25

10 001 – 50 000

28

23

50 001 – 150 000

12

10

150 001 – 500 000

3

2

Nad 500 000

11

9

15. Chcete ještě dodat něco, co se týká Vaší pozice ředitele/ky mateřské školy? Děkuji.
-

Ne – 51x

-

Nějak tu podporu ředitele stále nevidím, je ve své funkci osamocen, přestoţe zodpovídá
úplně za všechno, co se ve škole odehrává – vzdělávání, péče o zaměstnance, o budovu,
finance. Prostě všechno a na vše je sám.

-

Naprostá přetíţenost, stále velký úvazek u dětí, nedostatek času na vedení lidí, jejich
kontrolu a hodnocení, motivaci, profesní rozvoj zaměstnanců. Zahlcenost denní běţnou
administrativou a operativním řízením, náročná práce pro jednoho člověka.

-

Nelíbí se mi vzrůstající nároky na administrativu, stálé vyplňování dotazníků, šablon, atd.
ředitelka je na vše sama, alespoň v menších MŠ, problémy s finančním zabezpečením
zaměstnanců v souvislosti se sniţováním počtu dětí na třídy.

-

V jednotřídní škole je nedostatek času pro vše.

-

K mé pozici ředitelky jiţ nechci nic dodat.

-

Jsem pruţná, náročná, odolná, vzdělaná, vstřícná, ale proboha nevím, co mne ještě ve
školství potká? Proč povinná předškolní docházka? V místě, kde působím, jsem 35 let
zaţila pouze jedno dítě, které nikdy nechodilo do MŠ. Proč inkluze? Pokud to šlo, vţdy
jsme „integrovali“ a dítě dělalo pokroky a bylo spokojené, jsou ale případy, kdy to prostě
nejde nebo je to na hraně….

-

Proč zpracovávat projekty a sloţitě administrovat a nedat peníze přímo? Otazníků je
hodně…

-

Velké mnoţství povinností a málo času. Sníţená hodina týdně přímé pedagogické
činnosti absolutně nestačí na pokrytí všech povinností ředitelky. Více neţ pedagogickému
řízení a práci s dětmi se věnuji administrativě, hospodaření, ekonomice, výběrovými
řízeními, seznamování se s novými předpisy…

-

Jsem ve funkci ředitelky spokojena, tyto první dva roky jsou velmi náročné, ale vidím za
sebou kus práce.

-

Sníţení úvazků.

-

Velká administrativní zátěţ mi brání pracovat dobře s dětmi. Přála bych si větší propojení
všech informací mezi všemi školskými systémy, abychom nemuseli neustále stejné
informace posílat na více míst.

-

Je toho stále více a více…těch poţadavků na nás. Velmi bych vítala sekretářku, abych se
mohla portálům ČŠI více věnovat…

-

Lituji budoucí ředitelky, kterým přibývá byrokratická práce na úkor pedagogické a na
úkor času být s dětmi.

-

Je uţ příliš systémů, ve kterých musí ředitelka MŠ pracovat.

-

Jsem ve funkci teprve druhým rokem.

-

Značná administrativa, stále přibývá další práce (kariérní systém, šablony, inkluze…) a
kdyţ nepracuje ředitelka více neţ 8 hodin denně a doma si nepročítá nové dokumenty, tak
se to nedá časově zvládnout. V mateřských školách chybí administrativní pracovník.

-

Neustálý nával administrativy.

-

Jsem „zavalená“ administrativou a stále nová přibývá. Bylo by dobré naučit ředitelky
delegovat práci na své podřízené.

-

Ředitelky mateřských škol jsou zavaleny velkou šíří náplně práce a mají kolem sebe
mnohem méně pomocníků neţ je třeba v základních školách.

-

Mnoho práce a povinností, málo finančního ohodnocení.

-

Malá MŠ, velká administrativa, málo času.

-

Je toho moc a nevešlo by se to sem.

-

Ředitelky by potřebovaly více času na práci v kanceláři, stále víc zbytečného papírování,
mnoho poţadavků z jiných oborů (stavební, ekonomické…)

-

Nedostatek času.

-

Méně administrativy nebo v rozpočtu počítat s agendou ekonomického směru

-

Není čas a naprosto není ohodnocena odpovědnost ředitelky MŠ

-

Dokáţi si představit, kdybych byla na vícetřídní škole a měla k sobě zástupkyni, které
bych mohla alespoň část svých povinností předat, popřípadě kdybych neměla tolik
závazků vůči zřizovateli, našla bych více času na brouzdání po internetu a práci
v nějakých informačních systémech ČŠI a jiných organizací, jednotřídky jsou v tomto
ohledu velmi omezené a zároveň ředitelky v nich nepodporované.

-

Jsem jedinou zaměstnankyní školky a mám poloviční úvazek.

-

Aţ se stane člověk ředitelkou, teprve zjistí, co to obnáší.

-

Po tolika letech (30 let ve funkci ředitelky) odcházím naprosto znechucena novým
systémem, který uvádí v ţivot paní Valachová. Z fungujícího předškolního zařízení, které
slouţilo jako vzdělávací instituce pro předškolní děti, se stává „hlídárna“ dvouletých dětí
a škola, kde najdou uplatnění hlavně speciální pedagogové (inkluze bohuţel přinesla i svá
úskalí a to dost zásadního charakteru)… bohuţel. Je z toho takový pel-mel, ţe neţ mít na
svědomí a zodpovědnost všechna rizika, která tato legislativní opatření přináší, tak raději
ukončuji dobrovolně svoji profesní dráhu. Je mi strašně líto, ale nechci být tohoto špatně
nastaveného školního systému součástí.

-

Málo času na kontrolní, pedagogickou činnost, hodně času zabere péče o budovu
a majetek, kvituji sníţení přímé práce s dětmi, zatím ale nedostatečně zohledněné
v normativním financování.

-

Rozsah povinností a práce ředitelky na jednotřídní MŠ je velký, tudíţ zbývá málo času na
vyuţívání těchto a podobných odborných portálů. Mojí prioritou je přímá práce s dětmi a
té věnuji většinu času. Portál pro vytváření ŠVP měl vzniknout uţ před 10 lety, kdy školy
vytvářely první ŠVP a tuto pomoc potřebovaly.

-

Jsem rok a půl před odchodem z pozice ředitelky, denně bojuji s tabulkami, opravami,
zajišťováním hladkého průběhu provozu a spokojenosti dětí a zaměstnanců. Sedět ještě

večer v kanceláři je pro mne opravdu vyčerpávající. Poţadavků a starostí přibývá, ale
jeden nemůţe zvládnout všechno.
-

Finančně neohodnoceno, nadměrná administrativa, velké úvazky u dětí, ale pracujeme
srdcem, máme svou práci rády.

-

Ředitelky mateřských škol mají velkou odpovědnost za vše, co se ve školce děje –
výchova a vzdělávání dětí, profesní rozvoj a podpora učitelů i provozních zaměstnanců,
nutnost orientovat s v legislativě, odpovědnost za veškeré finance školy. Zároveň je
učitelkou a vykonává ve sníţené míře přímou vzdělávací práci s dětmi. Také pečuje o
budovu školy, zajišťuje veškerou údrţbu a revize, o prázdninovém provozu tráví čas mezi
řemeslníky jen proto, aby v září škola byla zase o něco novější a modernější. Je důleţitá
zpětná vazba o to. Jak škola funguje navenek, jaké je její vedení. Co by však pomohlo
ředitelkám v jejich práci nejvíc? Určitě moţnost mít k dispozici provozního a
administrativního pracovníka – ředitel základní školy má svoji sekretářku, hospodářku,
účetní, školníka, co mají mateřské školy? Ředitelku. Ta kromě zajištění veškerého chodu
školy pečuje o děti, v menší časové míře, ale bez moţnosti zajištění jiného pedagoga –
viz příklad návrhu ministryně Valachové, ţe učitelky se budou krýt minimálně 2,5 hodiny
denně. To nyní nelze. Hledejme tedy podporu v lidech, kteří nám pomohou nejen se
zpětnou vazbou a radou, ale také pomoci při práci lidí, kteří ulehčí těţké roli ředitelky
školky.

-

Velice mnoho administrace, které misí ředitelka zpracovávat sama, chybí síla v kanceláři.

-

Práce ředitelky je stále náročnější.

-

Čím dále více papírování a méně práce s dětmi.

-

V dnešní době změn v zákonech nemá ředitelka dostatek času pro vymýšlení nových
nápad§ a inovací pro vytvoření pohodového klima školy. Nemá čas na zaměstnance.
Neustálé vyplňování a studování administrativy je velmi zatěţující. Myslím si, ţe
neustálé písemné zpracování práce pedagogů a ředitelů je nadřazeno konečným výsledků
a spokojenému dítěti.

-

Jako ředitelka malé MŠ strávím mnoho času „papírováním“ (i na úkor svého volného
času) a jsem na vše v podstatě sama. Ale práce je to krásná.

-

Na ředitelky a ředitele se valí stále více administrativy a toto prostředí se stává
nepřehledným.

-

Směrem k portálu ČŠI nemám nic.

-

Nemám, co bych dodala.

-

Jen, ţe administrativa narůstá.

-

Ve funkci ředitelky jsem třetím rokem a stejnou dobu je i v provozu MŠ Ráček Raková.
Ve spolupráci s ČŠI se mi podařilo vytvořit ŠVP před otevřením MŠ. První rok činnosti a
funkce ředitelky byl plný tvoření řádů a směrnic přizpůsobeným na míru školky.

-

V posledních letech se neustále zvyšují nároky na práci ředitelů MŠ. Právní odpovědnost
je obrovská, rovněţ administrativní zátěţ a k tomu tlak veřejnosti. Povinností ze zákona
přibývá, ale právo na něco prakticky ţádné. Platové ohodnocení naprosto neodpovídá
všem pracovním povinnostem a odpovědnosti uţ vůbec. Nejsmutnější na tom je, ţe
neexistuje stran nadřízených orgánů ani ta nejmenší podpora.

-

Nadmíra administrativy.

-

Ředitelky nemají k dispozici jinou administrativní sílu, neţ jsou ony samy. Za stále se
zvyšující administrativní zátěţe málo času na práci, která by měla být nejdůleţitější –
řízení a zkvalitňování pedagogického procesu, motivace a řízení lidských zdrojů.

-

Myslím si, ţe v dnešní době je ředitelky více úředník neţ ředitelka. Na to nejdůleţitější,
tedy na pedagogickou činnost a vedení pedagogů zbývá nejméně času.

-

ČŠI není poradcem pro naši práci, jak se snaţí prezentovat. Je to jen kontrola.

-

Tato práce není vůbec jednoduchá, obzvláště na malých jednotřídních školách, kde jste
jako pod drobnohledem veškerého obyvatelstva obce.

-

Papírování, papírování a zase papírování.

-

Chybí na pracovišti sekretář – ředitelka neví, co dělat dřív – pošta, emaily, výkazy,
kontrola účetnictví a další kaţdodenní povinnosti a aktuální problémy. Pracovní doba na
to nestačí.

