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Resumé:

               Předložená práce mapuje problematiku řídícího a vzdělávacího procesu  

ve výchově  handicapovaných  dětí  s nařízenou  ústavní  výchovou  a  také  nastínit 

možnosti řešení daných problémů ve sféře ekonomické, pedagogické, personálního 

zabezpečení a vztahu k ostatním subjektům. Zaměřuje se na změny, které je nutné 

provést  v jednotlivých  oblastech  tak,  aby  poskytované  služby  zůstaly  na  vysoké 

úrovni  a zařízení tohoto typu se stalo nedílnou součástí  vzdělávací  soustavy ČR. 

Specifikem tohoto procesu je absence důležitého článku ve výchově dětí, rodičovské 

péče. Ta musí být nahrazena kvalitní výchovně vzdělávací činností pedagogických 

pracovníků.

               Práce  vychází  z poznatků  v odborné  literatuře  zabývající  se 

managementem,  vlastními  zkušenostmi  s prací  v kolektivu  ve  Speciální  mateřské 

škole pro děti hluchoslepé a děti s více vadami. Toto téma je neobvyklé a vybrala 

jsem si ho z toho důvodu, že doposud nebylo v odborné literatuře zpracováno.

               Také v dnešní době se rodí handicapované děti,  o které se rodina 

vzhledem  k pracovnímu  vytížení  nemůže  nebo  nechce  postarat.  Proto  jsem 

přesvědčena, že je moje práce přínosem pro kolegy ze speciálního školství,  kteří 

uvažují  o  rozšíření  svých  služeb  o  stacionáře  s týdenním,  případně  celoročním 

provozem, pro děti hluchoslepé a děti s multifunkčními vadami.  
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Summary:

          This submitted work should look over a problem of leading and educative 

process within education of handicapped children with given institutional education 

and to provide an outline of some possibilities how to solve these kinds of problems 

in sphere of economy, pedagogy, social security and other subjects relationship. This 

work  is  focused on changes,  which  are necessary to  execute in  particular  areas 

to ensure that provided services are still on a high quality level and those facilities are 

important  parts  of  education  process  in  the  Czech  Republic.  A  specialty  of  this 

process is the absence of an important link in children education and parents’ care 

which must be substituted by sophisticated education work of pedagogues. 

          This work flows from recognitions in special  literature which says about 

management, my own experience with a collective work in a special kindergarten for 

deaf-and-blind  children  and  children  with  more  handicaps.  This  topic  is  unusual  

and I’ve chosen it because it has not been worked out yet. 

          Also nowadays handicapped children are born and their families are not able  

to take care about them because of workload or even because of lack of will. That’s 

why I am sure that this work will be a contribution for colleagues involved in special  

school  area  who  think  about  extension  of  their  services  for  stations  with  week 

or whole-year operation for deaf-and-blind and children with multiple handicaps. 
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1. ÚVOD

        „Nejlepší zájem dítěte musí být předním hlediskem při veškerých postupech 

týkajících  se  dětí,  ať  už  konaných  veřejnými  zařízeními  sociální  péče,  soudy, 

správními nebo zákonodárnými orgány.

        Státy,  které jsou smluvní stranou úmluvy, se zasazují zajistit dítěti  takovou 

ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho nebo její blaho, přičemž berou ohled na 

práva a povinnosti jeho či jejích rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců 

právě  za  něho  či  ji  odpovědných,  a  za  tímto  účelem  činí  všechna  potřebná 

zákonodárná opatření.

        Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují, aby instituce, služby 

a zařízení odpovědná za péči a  ochranu dětí odpovídaly standardům stanovených 

kompetentními  úřady,  zejména  v oblastech  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví,  počtu 

a vhodností svého personálu, jakož i kompetentního dozoru.“  

                                                                              Úmluva o právech dítěte čl. 3
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1.1 Cíl práce

          Pracuji v zařízení, které by mělo výše citovanou úmluvu naplňovat. V této práci 

bych  chtěla  nastínit  odlišnosti  speciálního  školského  zařízení,  jediného  v České 

republice,  které  se  zabývá  výchovou  a  vzděláváním   hluchoslepých  dětí  a  dětí 

s kombinovanými vadami. Naše zařízení rovněž vykonává náhradní rodinnou péči. 

Pro děti,   které z nejrůznějších důvodů nemají  rodinu,  musí být  vytvořeny takové 

podmínky, aby se mohly podle svých schopností dále rozvíjet.

        Jelikož jsme jediné školské zařízení tohoto typu v České republice, nebylo 

možné srovnání s jinými školami. 

         V loňském roce se naše škola potýkala s existenčním problémem. Naši žáci 

jsou ve věkové kategorii 3 – 14 let a proto není možné zařazení do sítě mateřských 

škol.  Z tohoto důvodu a také vzhledem k širokému rozsahu poskytovaných služeb 

rozhodl  zřizovatel  o  transformaci  na  Dětský  domov  se  speciální  MŠ a  speciální 

školou pro děti hluchoslepé a děti s multifunkčními vadami.

           Cílem této práce je zmapovat problematiku řídícího a vzdělávacího procesu  

ve  výchově  handicapovaných  dětí  s nařízenou  ústavní  výchovou.  Poukazuje  na 

nutnost  provést  změny  v oblasti  managementu,  ekonomiky,  pedagogiky 

a personálního  zabezpečení.  Uvedení  těchto  změn  do  praxe  umožní, 

aby transformace  naší  školy  na  dětský  domov neohrozila  dosud  vysokou  úroveň 

poskytovaných služeb.

           Přestože se průzkum týká jednoho zařízení, jediného v ČR, uvedení změn 

do praxe je aplikovatelné pro ostatní kolegy ze speciálního školství. 
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2.  ZÁKLADY  MANAGEMENTU – teoretická část

„Řízení představuje osobitou specializovanou činnost, nevyhnutelnou v různých 

organizačních celcích, v podnicích, na universitách, v armádě, v umění atd. Potřeba 

řídit  se  objevuje  v podstatě  už  se  vznikem  organizovaného  lidského  života, 

kdy se lidé spojují pro dosažení některých společných cílů.“1

Se  zvyšujícími  se  nároky  na  řízení  organizací  se  zvyšují 

nároky i na členění úrovní managementu. V současné době rozlišujeme tři  úrovně 

(podle J. Vebera):

● management první linie – jde o základní úroveň řízení managementu, 

tzv. lower management. U tohoto typu je manažer těsně nad výkonnými pracovníky. 

Představují ho mistři, vedoucí dílen apod.

●  střední  management –  střední  úroveň  řízení  (middle  management). 

Je nejpočetnější  a  nejvíce  rozmanitou  skupinou  vedoucích  pracovníků.  Zahrnuje 

manažery  závodů,  vedoucí  (prodeje,  nákupu  apod.).  Úkolem  těchto  pracovníků 

je zabezpečit  komunikaci  v podniku  (mezi  nadřízenými  a  podřízenými,  mezi 

spolupracovníky), vedení a organizování práce podřízených a kontrola bezpečnosti 

práce a kvality odvedené práce.

●  vrcholový management –  vrcholová úroveň řízení (top manager). Náplní 

těchto manažerů je vytvářet nové koncepce pro podnik, na práci top manažerů závisí 

konečný výsledek

Dělení  managementu  vždy  závisí  na  velikosti  podniku.  Někdy  může  být 

podřízený zároveň top managerem a majitelem podniku, protože je na všechno sám. 

Ve velkých podnicích ale může být více úrovní managementu než výše uvedené.

11Veber, J. a kol.: Management. Základy – prosperita – globalizace. Management Press, Praha 2002
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2.1 Vymezení pojmu management

Pojem management pochází z anglického to manage, což v překladu znamená 

dosáhnout, uspět, zvládat, ovládat, spravovat,  vést nebo řídit.  Managementem lze 

velice obecně charakterizovat souhrn veškerých činností, které se musí provést pro 

zabezpečení  funkce  organizace  a  které  vycházejí  většinou  z praxe.  Proto 

„management  neposkytuje  vyčerpávající  a  jasné  návody,  jak  řídit  jakoukoli 

organizaci. Představuje soubor poznatků, které by měl manažer znát a které slouží 

jako východisko pro jeho práci.“2 Management se opírá o poznatky z mnoha vědních 

disciplín, např. psychologie, sociologie, ekonomiky, matematiky, statistiky a mnoha 

dalších.

Některé publikace o tomto oboru pojem management rozlišují v trojím významu. 

První  význam  je  řízení  organizace  v její  prosperitu.  Tzn.,  že  v této  rovině 

se management stává specifickou a stále více uznávanou profesí, která je nezbytná 

pro dobře fungující podniky apod. V některých vyspělejších zemích mají velký vliv 

na řídící pracovníky akcionáři nebo vlastníci podniku, kteří podávají managerům své 

záměry s firmou a očekávají jejich naplnění.

Pod druhým významem pojmu management může být označována skupina lidí 

vykonávající   různé řídící  funkce v organizaci,  podniku,  (například vedení  financí, 

personální management…).

Posledním významem je označován management za vědní disciplínu. Jak jsem 

ale  uvedla  výše,  jsou  to  pouze  návody,  jak  vést  organizaci  nebo  podnik. 

Management je především praxe a ta se mění s realitou v životě. Zároveň se také 

ale různí  vzhledem  k místu  sídla  organizace,  (teritoriální  změny),  času  a jiných 

faktorů. Záleží i na individuálních schopnostech jednotlivých vedoucích pracovníků. 

2Veber, J. a kol.: Management. Základy – prosperita – globalizace. Management Press, Praha 2002, str. 16
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2.2. Ideální manažer a jeho charakteristika

Manažer je pracovník zvolený na základě jmenování nebo zmocnění k aktivně 

řídící činnosti, ke které má osobní předpoklady. Jedná se o samostatnou profesi, kde 

je potřeba zvládnutí a uplatnění základních manažerských technik, praktik a metod, 

(motivace, plánování atd.). Mezi individuální předpoklady manažera patří organizační 

schopnosti,  umění  jednat  s lidmi,(sociální  schopnosti),  vystupovat,  schopnost 

kvalifikovaně se rozhodovat  atd.  Kromě toho hraje  také ale  důležitou  roli  intuice, 

kreativita,  umění  předvídat  a  případně  v pravou  chvíli  riskovat.  Řada  výzkumů 

ukazuje,  že ti  nejlepší  manažeři  dokáží  přizpůsobit  svůj  styl  řízení  v závislosti  na 

různých situacích, spolupracovnících apod.

Pro  zaměstnance  je  velice  důležité,  aby  jejich  ředitel  byl 

v určitém čase dosažitelný. Proto by měl vedoucí pracovník o svém časovém plánu, 

(na druhý den, týden),  se svými podřízenými mluvit  – chtějí  vědět,  kde a kdy ho 

zastihnou, když se objeví problém.

Každý manažer by měl  být  také „duševně disponibilní“.  To 

je jedna  z obtíží  řídícího  výkonu,  kdy  musíme  čelit  velmi  rozmanitým a  odlišným 

problémům a to ve velmi krátkých časových lhůtách. Každý musí mít dojem, že jeho 

případ  je jedinečný  a  jako  takový  že  bude  také  projednáván  a  řešen.  „Tato 

intelektuální a komunikativní „gymnastika“ předpokládá ze strany řídícího pracovníka 

velkou vyrovnanost v jeho osobním životě.“3

Další  důležitou vlastností  řídícího pracovníka je rozhodnost 

a k tomu  přičleněná  schopnost  zdůvodnit  a  obhájit  svoje  rozhodnutí.  Pokud 

je manažer nerozhodný, působí demotivačně.

Každý, kdo se chce stát manažerem, by měl mít potřebu řídit 

druhé lidi,  protože tehdy nachází  ve  své práci  uspokojení,  potřebu cítit  moc nad 

druhými.

Musí mít silný vliv na ostatní v podniku, organizaci, výborné znalosti a dovednosti, 

ale také autoritu a  schopnost vcítit se, (jeho podřízení mají emoce, které se někdy 

nekontrolují  a  vyvolávají  nepřiměřené  reakce).  S poslední  schopností  souvisí 

i schopnost  sebeřízení.  Vedoucí  pracovník  nemá právo reagovat  vášnivě  na věci, 

které se udály.  Před ostatními zaměstnanci se musí ovládat a nedát své emoce, 

(odpor, vztek), najevo.    

3 Slavíková L. a kol.: Řízení pedagogického procesu. UK v Praze, Pedagogická fakulta. Praha 2002, s 3
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2.3  Úloha manažera v procesu řízení

V odborných kruzích se často můžeme setkat s názory, (bezpochyby do značné 

míry oprávněnými),  že za hospodářské úspěchy a neúspěchy firmy či  organizace 

stojí manažeři řídící daný podnik, (organizaci).

V současné  společnosti  je  úloha  manažerů  posílena  některými  novými 

momenty.  Jsou  to  například  globalizace  světové  ekonomiky,  zrychlování  tempa 

změn, zvýšený zájem zaměstnanců o účast na řízení organizace aj.

Charakter i předmět manažerovy práce se do určité míry bude lišit v závislosti 

na úrovni, na které pracuje. Vrcholový manažer velké firmy nebo manažer provozní 

úrovně,  nebo  na  charakteru  jeho  místa,  (zda  je  marketing  manažer  nebo  mistr, 

apod.). Proto je velice těžké vytipovat společné rysy manažerovy práce, které by se 

daly považovat za obecné a univerzální. Přesto lze rysy manažerovy práce shrnout 

do těchto momentů:

●  Rozhodování, kontrola –  měla by tvořit náplň činnosti, ale tam, kde je to 

možné  by  se  měl  vedoucí  pracovník  snažit  omezovat  řídící  styl  typu  příkaz  – 

kontrola.

●  Plánování – předvídat pravděpodobné budoucí události  a zajišťovat plány 

splňující předem formulované cíle.

●  Organizování –  systematicky  upravovat  možnosti  a  úlohy tak,  aby plány 

mohly být prováděny a minimálními náklady, časem a úsilím.

●  Zaměření do budoucnosti –  „ být vizionářem, koncepčně myslet,  ovládat 

techniky strategického řízení, být otevřený vůči změnám a všemu novému.“4

● Koordinace – manažer by měl zajišťovat, aby se všechny složky, možnosti 

a jednotlivci  vzájemně podporovali  a posilovali.  Je třeba si  uvědomit,  že praktické 

situace, ze kterých vyplývá potřeba spolupráce se liší.

● Vychovávání – zaměstnanci potřebují vědět, co do nich manažer čeká a jaký 

je zaměstnancův přínos. 

●  Motivace –  označuje  „soubor  pochodů  a  stavů,  který  ovlivňuje  chování 

v určitých situacích.“5 Manažer by měl být schopen vzbudit u svých spolupracovníků 

a podřízených zájem a samozřejmě ochotu a chuť podílet se na všech činnostech, 

(v souladu s cíli firmy). Motivování probíhá pomocí systému odměn a trestů.

4 Veber, J. a kol.: Management. Základy – prosperita – globalizace. Management Press, Praha 2002, str. 254
5 Trpišovská, D.: Základy psychologie. Univerzita Jana Evangelisty Turkyně. Ústí nad Labem 2001, s. 92

12



                                                                                                                         Bakalářská práce 
                                                                                                                         Iva Novotná

● Vedení, (řízení), lidí – přidělovat jednotlivcům úkoly a pomáhat při provádění 

těchto úkolů.

●  Doplňování  a  rozvoj  svých  znalostí  –  neustále  sledovat  vývoj  událostí 

i požadavky trhu práce a reagovat ochotou ke změnám a celoživotnímu vzdělávání. 

2.3.1 Styl manažerské práce

Ve stylu manažerské práce jde o vztah manažera ke svým podřízeným. Styl  

řízení je důležitým atributem práce každého vedoucího pracovníka.

V 60tých letech se objevilo členění manažerských stylů do čtyř skupin6:

●  Autoritativní  styl – manažer určuje naprosto direktně úkoly bez zapojení 

podřízených; prostředí pod tímto ředitelem není vzájemně důvěryhodné.

● Benevolentní styl – manažer je sice autoritativní, ale snaží se o příjemné 

prostředí s porozuměním a svým podřízením důvěřuje a obrací se na ně.

● Konzultativní styl – motivování je pomocí odměn. Při rozhodování využívá 

názory i myšlenky spolupracovníků, i když konečný verdikt záleží na něm. 

●  Participativní  styl –  manažer  důvěřuje  podřízeným a  pro  jejich  realizaci 

vytváří  příznivé prostředí – způsob, jakým ji  zaměstnanci provedou závisí na nich 

samých.

Během následujících let bylo toto dělení doplněno o další typy řízení:

● Byrokratický – manažer se striktně drží směrnic a nařízení vyšších orgánů 

a sleduje, zda je plní i jeho podřízení.

●  Demokratický  styl –  manažer  má  přirozenou  autoritu,  spolupracuje 

s podřízenými, ale nechává si prostor i pro svá rozhodnutí.

●  Liberální  styl –  do činnosti  spolupracovníků zasahuje ředitel  co nejméně 

a i závažná rozhodnutí nechává na nich. Nezasahuje, nemá rád kritiku, netrestá atd. 

V některých literaturách je uváděn jako typ pasivní.

Na základě výše uvedených stručných charakteristik je těžké říci, který ze stylů 

lze  považovat  za  optimální.  Vždy je  nutné  zhodnotit  prioritní  cíl  kterého  chceme 

dosáhnout a v jaké době. Od toho by se měl odvíjet způsob, jakým povedeme své 

podřízené.

.

6 autorem je profesor michiganské univerzity Rensis Likert
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2.4 Vedení lidí

V odborné  literatuře  můžeme  vedení  lidí  nalézt  pod  dvěma  významy.  Jeden 

z nich interpretuje  vedení lidí jako dílčí a jednu z nejdůležitějších činností manažera, 

spočívající  v přesvědčování  svých  podřízených  pro  dosažení   krátkodobě 

plánovaných  záměrů,  cílů  a  úkolů.  Toto  klasické,(tradiční),  řízení  je  postaveno 

na plánování,  organizování,  výběru  pracovníků  a  jejich  kontrole.   Pokud  bychom 

se podívali  do  historie,  zjistíme,  že  tento  typ  řízení  pochází  z počátků  novodobé 

historie  managementu,  kdy  se  od  zaměstnanců  nečekala  žádná  aktivita,  kromě 

splnění přesně popsaných pracovních podmínek a jasně vymezených úkolů. Vedoucí 

pracovník proto dbal na disciplinované plnění úkolů. 

Druhý  význam  využívá  přístupů,  které  aktivují  zaměstnance  k dosažení 

dlouhodobé  vize  a  ti  se  jí  snaží  dosáhnout  navzdory  všem překážkám.  Hlavním 

nástrojem  tohoto  typu  řízení  je  komunikace  se  zaměstnanci,  jejich  motivování 

a inspirování. Vzniknout tomuto typu dala rostoucí kvalifikace pracovníků a umožnění 

využít tohoto intelektuálního potencionálu. 

V současnosti  je  tedy  smyslem  vedení  lidí  „podněcovat  aktivity  a  iniciovat 

tvořivého podnikatelského ducha, tzn. vyvolat u pracovníků činnost, která směřuje 

dál,  než  je  disciplinované  plnění  stanovených  úkolů.  Kromě  toho  je  také  kladen 

důraz na bezvadnost výsledků práce, dodržení stanovených termínů, respektování 

požadavků hospodárnosti, ale i bezpečnost práce, ochrany  pracovního a životního 

prostředí atd.“7

Při stanovení stylu vedení školy sehrává velkou úlohu řada faktorů (např. složení 

učitelského  sboru,  věkové  rozložení  sboru,  kvalita  vedení  školy,  velikost  školy,  

ale také vztahy mezi ředitelem a zaměstnanci – osobní prestiž, konflikty moci, role, 

věkový rozdíl, kvalifikovanost,různá délka pedagogické činnosti), ke kterým je nutno 

přihlížet.

7 Veber, J. a kol.: Management. Základy – prosperita – globalizace. Management Press, Praha 2002, str. 79
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Pojem manažer  je  v současnosti  zaměňován   nově  vzniklým pojmem vůdce, 

(lídr). Rozdíl mezi nimi se vysvětluje těžko. Manažer je ten, který řídí. Vůdce je oproti  

tomu reprezentantem tvůrčího vedení. Vůdcovství se nedá příliš naučit studiem, (jen 

zhruba 20 % lídrů za svůj růst vděčí školám, 80% svým zkušenostem). U manažera 

je potřebná odborná i osobní úroveň, (charismatická osobnost). Je totiž prokázáno, 

že lidé mají tendenci následovat toho, kdo je schopen uspokojit jejich cíle.

V současné době vzniklo několik moderních způsobů vedení lidí:

● Vedení sdílenou vizí – důležitá je důvěra pracovníků, proto by je měl manažer 

seznámit  s dlouhodobými  cíli  organizace  a  vizí  do  budoucnosti.  Vize  představuje 

motivační  nástroj  a  nástroj  koordinace  podřízených.  Vize  musí  být  smysluplná, 

přitažlivá, reálná, srozumitelná a flexibilní.  Při  jejím vytváření  si  musíme uvědomit 

všechny  tyto  složky  a  také  to,  že  je  určena  podřízeným  pracovníkům.  Tradiční 

manažeři  se můžou dopustit  několika chyb při  práci s vizí.  Jednou z nich je jejich 

zadávání autoritativně, bez volnosti při plnění.

● Koučování, (coaching), – může být formou jakéhosi poradenství zejména 

pro top managery nebo styl řízení projevený důvěrou v pracovní tým.

●  Zmocňování,  (empowerment), –  je  směr  vedení  lidí,  který  poskytuje 

pracovníkům do jisté  míry volnost  a  samostatnost  v jednání  a  vykonávání  práce. 

Požívá  se  tam,  kde  chybějí  jasné  pokyny  a  pravidla  chování.  Tehdy  je  potřeba 

pružně se rozhodnout a nést za své rozhodnutí následky. Od manažerů, kteří chtějí  

tento styl proklamovat se očekává, že použijí jiný model než příkaz – kontrola.

●  Týmová práce, (teamwork),     – skupina lidí může být sdružena za účelem 

plnění určitých pracovních úkolů, kde jsou na sobě členové závislí, nebo může být 

tato skupina chápána jako skupina sestavená k tvůrčímu řešení či realizaci úkolu.

 U těchto skupin je důležitá vzájemná důvěra, společné nadšení pro vizi a poskytnutí 

pravomoci pro plnění zadaných úkolů.

V současné době má  autonomní pracovní skupina, (self – manager team – SMT), 

velký význam a mnoho přínosů pro organizaci i  jednotlivé členy skupiny, (obvykle 

15 – 25 pracovníků).

15



                                                                                                                         Bakalářská práce 
                                                                                                                         Iva Novotná

3.  SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO DĚTI S VÍCE VADAMI

V BEROUNĚ

     

3.1  Základní informace 

          Speciální MŠ pro děti s více vadami vznikla v březnu 1993 pod názvem Institut 

pro neslyšící. Její součástí bylo i předškolní zařízení určené péči o děti hluchoslepé 

a sluchově postižené v kombinaci s dalšími postiženími. 

           V současné době je registrována pod novým názvem – Speciální mateřská 

škola pro děti s více vadami a má tři pracoviště: Speciální MŠ pro děti s více vadami, 

Speciální pedagogické centrum, (SPC), s celorepublikovou působností a Metodické 

pracoviště znakové řeči. 

            SPC zajišťuje kromě poradenství :

 Speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku.

 Logopedickou péči.

 Výuku znakového jazyka.

 Informace a pomoc v oblasti zajišťování kompenzačních pomůcek.

 Sociálně právní pomoc.

 Diagnostické  pobyty  pro  rodiče  a  pečovatele  s dětmi,  (s  možností 

ubytování).

            Metodické pracoviště znakové řeči úzce spolupracuje s PF Olomouc 

na tvorbě  slovníku  Českého  znakového  jazyka,  při vytváření  výukových  plánů 

pro lektory znakové řeči a organizuje kurzy znakového jazyka.

Pro  naší   MŠ  připravuje   toto  pracoviště  materiály  pro  alternativní  komunikaci 

se žáky a vytváří  technické zázemí při  řešení náhradních komunikačních systémů 

našich dětí, (fotografie, videozáznamy, péče a pomoc učitelům při práci s výukovými 

programy na PC a jiné)

. 
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           Provoz  speciální  MŠ je  celoroční,   vzhledem k vysokému počtu dětí 

s nařízenou ústavní výchovou a absencí spolupráce s rodinami těchto dětí.  Kapacita 

školy  je  30  dětí.  V současné  době  je  zde  umístěno  dětí  27.  Z   toho  8  dětí 

hluchoslepých,  10  dětí  s kombinovaným  postižením  a  9  dětí  se  sluchovým 

postižením. 

           25 dětí z celkového počtu 27 má nařízenou ústavní výchovu. Věk dětí 

se pohybuje od 3 do 14ti let.

           Výchova a vzdělávání hluchoslepých dětí probíhá v pěti třídách, (skupinách), 

po 4  –  6ti  žácích.  Do těchto  skupin  jsou  děti  zařazovány  podle  komunikačních 

potřeb a  dovedností,  vzdělávacích  potřeb  a  stupně  sebeobslužných 

dovedností. Každé tři měsíce se dětem vytvářejí individuální vzdělávací plány, (IVP), 

které jsou sestaveny a průběžně hodnoceny na základě potřeb dítěte ve spolupráci 

s odborníky, (speciálními pedagogy, lékaři).

            Ve výchově a vzdělávání hluchoslepých dětí je důležitým prvkem budování 

komunikace.  Ta   probíhá   na  základě   alternativních  a  augmentativních 

metod a znakového jazyka. 

Důležitou roli hraje také fyzioterapie - pohybová výchova, hypoterapie, canisterapie, 

aquaterapie.

             V mateřské  škole  je  zaměstnáno  10  pedagogických  pracovníků 

s průměrným  věkem  37  let  a  8  provozních  zaměstnanců.  Ve  Speciálním 

pedagogickém centru pracují 2 speciální pedagogové a 1 psycholog. Všechny tyto 

pracovníky zastupují ženy. V kolektivu není žádný muž. Škola také nemá zástupce 

ředitele.

Škola má od roku 2000 právní subjektivitu, zřizovatelem je Středočeský kraj.

Pro lepší orientaci uvádím shrnutí pracovních činností zaměstnanců, kteří se podílejí  

na výchově a vzdělávání dětí.

17



                                                                                                                         Bakalářská práce 
                                                                                                                         Iva Novotná

2 speciální pedagogové a 1 psycholog v SPC: 

Požadované vzdělání VŠ, splněno.

 Pečují o děti na diagnostickém pobytu.

 Poskytují poradenské služby.                 

 Připravují individuální vzdělávací plány pro jednotlivé děti.

 Dohlížejí na dodržování IVP v pedagogickém procesu.

 Dohlížejí na používání alternativních a augmentativních metod komunikace

     a využívání všech dostupných prostředků sloužících ke komunikaci.

5 třídních učitelů:

Požadované vzdělání VŠ speciální pedagogika, splněno 1, nesplněno 4

 Podílejí se na tvorbě IVP pro jednotlivé žáky za pomoci speciálního pedagoga 

a psychologa z SPC.

 Vykonávají pedagogickou činnost dle IVP.

 Dohlížejí a zároveň zajišťují hygienu dětí.

 Podávají léky nutné ke stabilizaci zdravotního stavu dětí.

 Budují stravovací návyky a dovednosti.

 Doprovázejí děti k lékaři, (akutní a odborná vyšetření), v rámci své nepřímé 

pedagogické činnosti.

5 vychovatelů – asistentů učitele:

Požadované vzdělání SŠ speciální pedagogika, splněno 2, nesplněno 3

 Zajišťují volnočasové aktivity v návaznosti na pedagogický proces.

 Pomáhají a zajišťují osobní hygienu dětí.

 Podávají léky nutné ke stabilizaci zdravotního stavu dětí.

 Pomáhají budovat stravovací návyky a dovednosti dětí.

 Doprovázejí děti k lékaři.

4 pomocní vychovatelé: 

Požadované vzdělání SŠ, splněno 2, nesplněno 2
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 Připravují a vydávají snídaně,svačiny,obědy a večeře dětem dle individuálních 

potřeb a stupně dovedností v sebeobsluze.

 Pomáhají při budování stravovacích návyků.

 Pečují o hygienu prádla a oděvů dětí.

 Doprovázejí děti na procházky.

 Zajišťují noční provoz internátu, podávají léky, přebalují děti a pečují 

      o bezpečnost dětí.

 Pečují o nemocné děti na lůžku.

            V minulém roce řešil zřizovatel naší školy problém, zda Speciální mateřskou 

školu pro děti s více vadami zachovat ve stávající podobě nebo jí zrušit a děti předat 

k další péči do dětských domovů a ústavů sociální péče.

Největším problémem se jevila různost věkových kategorií dětí 3 – 14 let , rozsah 

poskytované péče a celoroční nepřetržitý provoz našeho zařízení.

          Jak je vidět z rozvržení  pracovních náplní,  prolíná se v našem zařízení 

pedagogická  činnost  a  zdravotní  a  sociální  péče.  Na  tomto  základě  a  vzhledem 

k většímu počtu dětí starších osmi let,  („stárnutí  dětí“),  učinil  náš zřizovatel závěr, 

že je nezbytná transformace na Dětský domov se speciální MŠ a speciální školou 

pro  dšti  s více  vadami.   Podmínkou  je zachování  rozsahu  poskytovaných  služeb 

a jejich postupné rozšíření.

Hlavní důvody, které vedly k tomuto rozhodnutí:

 Vysoký standard poskytovaných služeb.

 Úzká specializace na výchovu a vzdělávání  hluchoslepých dětí  (jako jediní 

v ČR).

  Nařízená ústavní výchova u 25 z 27 dětí.

 Chybějící  návaznost  podobných  zařízení  pro  děti,  které  vzhledem  k věku 

nemohou být zařazeny do MŠ a nenajde se pro ně vhodná náhradní rodina.

 Budoucnost  hluchoslepých  dětí  bez  rodiny  je  závislá  na  volných  místech 

v Ústavech sociální péče, ve kterých není možné dále zajistit jejich individuální 

potřeby a další vzdělávání.

 Trendem  naší  společnosti  jako  všech  zemí  sdružených  v EU  je  péče 

o handicapované občany a jejich integraci mezi běžnou populaci.
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4. DLOUHODOBÁ VIZE 

       Na základě rozhodnutí našeho zřizovatele a za použití  pramenů čerpajících 

z odborné literatury byla vytvořena dlouhodobá vize:

       Vybudování dětského domova se speciální mateřskou školou a speciální  

školou pro děti s více vadami, speciálně pedagogické centrum a denní stacionář. 

Spolupráce s dobrovolníky z řad obyvatel města.

       Naše budoucnost je úzce spojena s transformací na dětský domov a se 

získáním  nových  prostor.  Tím  se  rozšíří  možnost  získávání  nových  dětí  bez 

ohledu na věkovou kategorii 3 – 8 let. Dojde také k vyřešení problémů s dalším 

umístěním dětí v naší péči, které jsou starší 8 let.

        Pro tyto děti je nutné zajistit adekvátní formu vzdělávání a vybudování 

chráněných dílen. Naším cílem je zlepšit a rozšířit poskytované služby, prohloubit  

spolupráci  s městem  a  veřejností,  zlepšení  materiálních  podmínek  také  za 

pomoci sponzorů.

Profilace školy

 Žákovi naší školy jsou poskytovány služby v oblasti získávání základních 

hygienických návyků, dovedností a podle individuálních schopností další 

vzdělávání.

 Kvalitní  poradenská  služba  pro  rodiny  s hendikepovanými  dětmi, 

s možností využití  denního stacionáře pro zájemce ze spádových oblastí 

a týdenních pobytů dětí z celé České republiky.

 Poskytování  náhradní  rodinné  péče  a  následné  zařazování  dětí 

do vhodných pěstounských nebo adoptivních  rodin.

 Plně kvalifikovaný pedagogický i nepedagogický tým zaměstnanců.

 Vytvoření  pocitu  sounáležitosti  mezi  dětským  domovem,  speciální  MŠ, 

speciální školou, městem a obyvateli – získávání dobrovolníků.

 Integrace handicapovaných dětí mezi zdravou populaci.
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4.1 Stanovení strategie k dosažení vize

      Změny jsou nevyhnutelným projevem životní reality a nepřetržitým procesem. 

Týkají se buď výrobku (služby, technologie), takovým říkáme  věcné, nebo přístupu 

managementu, (např. organizační, motivování, komunikace apod.), – změny řízení.

      Impulsy  ke  změně  vycházejí  z vlastní  iniciativy  nebo  z vnějších  podnětů,

(konkurence,  zákazníci…).  Změny  z vlastní  iniciativy  mohou  mít  dva  přístupy  – 

spontánní změny, kde jde o iniciativu jednotlivých pracovníků a které jsou vyvolány 

nedostatky  nebo  problémy,(nejčastěji  na  pracovišti),  po  nich  se  většinou  zlepší 

pracovní  nebo  technické  podmínky,  a  změny  programové,  (mají  charakter 

výzkumných a vývojových projektů).

Kromě  toho  v každé  organizaci  najdeme  dvě  hlavní  skupiny  lidí.  Jedni  jsou 

inovátoři a druzí  zastánci  tradic.  Inovátoři  jsou schopni  podstoupit  riziko,  přijmout 

výjimečné úkoly a zavádět nové uspořádání. Často jsou za své chování, (přestupují 

pravidla), odmítáni a kritizováni, i když vedením jsou uznáváni.  Oproti tomu zastánci  

tradic nechtějí nic měnit a mají rádi zaběhnutý řád. Pro ředitele jsou obě tyto skupiny 

potřebné.

 Podmínky změny

       Podmínky  změny  rozdělujeme na  objektivní a  subjektivní.  U  objektivních 

podmínek je potřeba vyjít od stávajících podmínek, nejprve jim musíme porozumět. 

Při  každé  změně  mohou  vzniknout  nepřátelství  a  nejistota.  Musíme  si  uvědomit 

značné úsilí  při  změně, (zaměstnanci proto musí něco změnou získat;  změnu jim 

nemůžeme  nařídit,  proto  musíme  získat  většinový  souhlas  zaměstnanců),  a  ke 

změně musíme mít vhodné metody a nástroje.

Subjektivní podmínky – změna se týká lidí a právě ti nám pomáhají, aby k ní 

mohlo dojít. Důležitá je věrohodnost, (zaměstnanci, rodiče, žáci by v ní měli spatřovat 

svůj  zájem a  zisk),  proveditelnost  a  potřebnost,  (pro  všechny  nezbytná,  správná 

a spravedlivá). Pro změnu je potřebná také zpětná vazba. Každý zásah do systému 

vyvolává zpětnou vazbu - „princip homeostázy: Tento princip říká, že systém reaguje 

na  veškeré  interní  i  externí  změny  regulující  mechanismy,  které  směřují  k jejich 

navrácení do počátečního stavu. Pokud manažer zblízka nesleduje důsledky změny 
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systému, je velmi pravděpodobné, že kolegové od inovací odstoupí, (zejména pokud 

změny vyžadovaly nějaké zvláštní úsilí).“8

Aby mohlo ke změnám dojít, je třeba splnit (ze strany manažera) následující 

podmínky:

●  Vědět –  musíme  poznat  všechno,  co  se  změnou  souvisí  –  ohrožení,  nové 

příležitosti, nové problémy.

● Chtít – management nesmí zpochybňovat nutnost změny, jinak může dojít ke krizi.  

Změna  je  natolik  nezbytná  pro  závažné  nedostatky,  že  může  být  organizace 

ohrožena existenčně nebo vize.

● Umět – být kompetentní k prosazení změny s ohledem na její charakter, (zejména 

pokud je nákladná a závažná).

● Věřit – ve správné uskutečnění změny, ( a to i kdyby došlo k nezdaru).

Fáze změny

        Každá změna vyvolává  nostalgii,  která prochází  různými  obdobími,  které 

ale netrvají stejně dlouho u všech organizací a změn.

Nejprve dojde k popření změny, protože si všichni, kterých se změny týkají, řeknou, 

že není možná. Nejhorší případ nastane, když zaměstnanci ustrnou na této úrovni 

a nepokročí na další. To je hněv. Tehdy hledáme toho, kdo za nastalou situaci může.  

Ve chvíli,  kdy  nastane u  zaměstnanců hněv,  má manažer  vyhráno.  Mezi  fázemi 

změny dochází  také ke smlouvání,  (zaměstnanec nebo vedoucí  pracovník  vydírá 

sebe  nebo  školu.  Tehdy  už  není  krok  zpět,  ředitel  nesmí  nátlaku  podlehnout),  

a smutek. Poté přichází strach o svou pozici a z neschopnosti vyrovnat se s novou 

situací. A úplně poslední fází je přijetí nové situace.

Při  změnách  se  můžeme  setkat  s odporem.,  který  buď  vyvolá  jedinec,  skupina, 

organizace  práce  nebo  způsob  řízení  vedoucího,  (např.  charismatického  ředitele 

nahradí ředitel autoritativní).

Každý  jedinec  má  strach  z nové  situace,  z neznámého,  ze  ztráty  pozice.  Pro 

manažera je důležité odpor rozeznat, jinak ho  neporazí. Prvním krokem je odpor 

podpořit a informovat o svých záměrech a změně dát nějaký smysl pro zaměstnance. 

Také musí dát najevo, že o celé změně ještě není rozhodnuto a zaměstnanci se tak 

mohou podílet na změně svými návrhy a názory.

8 Slavíková, L. a kol.: Řízení pedagogického procesu. UK v Praze, Pedagogická fakulta. Praha 2002, s 22
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Strategie změny

        Pokud se manažer rozhodne, že je změna potřebná, musí zabezpečit přípravy 

a realizaci změny. Je dobré komunikovat a tak si připravit vhodnou půdu pro změnu, 

podporovat inovace a zkušenosti zaměstnanců. Lidé přijímají změny lépe, když vědí,  

že se na ní mohou od začátku podílet.  Ke změnám a výměně názorů  i myšlenek 

musí  mít  vedoucí  pracovník  vstřícný  postoj,  ale  také  vytvořit  takovou  pracovní 

atmosféru,  ve  které  by  zaměstnanci  rádi  pracovali.  Manažer  by  měl  informovat  

spolupracovníky nebo podřízené o nutnosti změny a o její podobě. 
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5. STANOVENÍ HYPOTÉZY

___________________________________________________________________

          Úroveň a připravenost managementu i řadových zaměstnanců školy je tak 

vysoká, že v nejbližší době může dojít k transformaci na dětský domov.
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5.1  Strategie plánování řídícího pracovníka

Při  strategickém  plánování  dalšího  rozvoje  školy  by  si  měl  řídící  pracovník 

zodpovědět čtyři základní otázky:

1.  Kde jsem v současné situaci?

     K tomuto poznání slouží SWOT a STEP analýza a výzkumné šetření.

2.  Kam se chci dostat?

     Stanovení dlouhodobé vize.

3.  Jak chci dosáhnout stanovené vize?

     Stanovení strategie vedení změny.

5. Proč chci dosáhnout změny?

6. SWOT a STEP  ANALÝZA

_______________________________________________________

          Pro  pojmenování  pozitiv(silných  stránek)  a  negativ(slabých  stránek),  

příležitostí a hrozeb velmi dobře poslouží SWOT analýza. Je možné ji zaměřit pouze 

na  některý  z jevů  (například  k vyhodnocení  nějakého  projektu)  nebo  ji  zaměřit 

obecněji k celkové koncepci školy. 

Vnější determinanty 

 MŠMT.

 Kraj.

 Obec a její představitelé.

 Rodičovská a ostatní veřejnost, image školy.

 Konkurence.

 Tisk, média.

 Trh práce, zaměstnavatelé.

 Zájmové organizace.

 Vlivné osobnosti.

 Specifické vlivy.
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Druhým okruhem pro objektivní posouzení situace školy jsou vnitřní determinanty.

 Klienti – žáci.

 Rozsah a kvalita služeb.

 Kvalita a účinnost řízení.

 Lidské zdroje a personální politika.

 Materiální podmínky, finanční zdroje.

 Image školy, klima školy, hodnotový sytém.

           Tyto faktory řídící pracovník a jím řízená organizace mají možnost ovlivňovat.9

Škola  působí  v určitém  prostředí  a  působí  na  ní  vlivy  zvenčí,  které  většinou 

nemůžeme  ovlivnit,  ale  musíme  na  ně  reagovat.  Tyto  označujeme  jako  vlivy 

konkurenčního prostředí  tzv. STEP faktory.

 Sociologické

 Technologické

 Ekonomické

 Politické 10

          Je důležité rozlišovat vlivy,které školu ovlivňují přímo, škola se jimi musí  

potýkat a reagovat na ně, od vlivů, které školu ovlivňují zprostředkovaně,

nepřímo, nebo dokonce jdou mimo školu. Je třeba Dále rozlišovat vlivy, které působí 

krátkodobě,  od  vlivů  ovlivňujících  školu  dlouhodobě.  V neposlední  řadě  je  nutné 

zabývat  se  trendy,očekávanými  vlivy  nebo faktory,  u  kterých je  zřejmé doznívání 

vlivu.

_____________________

9 Slavíková L,Wolcykowska C.,Nezvalová D., et al. : Řízení pedagogického procesu, Pedf UK CŠM, Praha 2002, 

str.91,96

10 Slavíková L,Wolcykowska C.,Nezvalová D., et al.  :  Řízení pedagogického procesu, Pedf UK CŠM, Praha 

2002, str.91,92
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6.1  SWOT a STEP analýza školy – praktická část

Silné stránky:

 Vysoký standard péče o žáky 

s multifunkčními vadami.

 Poskytování péče hluchoslepým 

dětem, (jako jediní v ČR).

 Diagnostické pobyty.

 Znalost alternativních                    

a augmentativních metod 

komunikace.

 Využívání nových metod              

ve vzdělávání.

 Zařazení fyzioterapie do 

výchovného procesu.

 Vybavenost učeben.

 Podpora DVPP.

Slabé stránky:

 Kvalifikovanost pedagogického 

sboru.

 Klima na pracovišti.

 Vztahy mezi zaměstnanci.

  Omezení věkových kategorii

žáků.

 Nevyhovující prostory.

 Nedostatek finančních prostředků 

na provoz.

 Fluktuace zaměstnanců.

 Nedůvěra ve vedení.

 Tradice školy.

Šance,(příležitosti):

 Pozice školy v regionu,ČR.

 Spolupráce s nadacemi.

 Získání absolventů SPgŠ VOŠ 

pedagogické ve Svatém Jáně.

 Stabilizační program pro 

zaměstnance.

 Spolupráce s vytipovanou ZŠ.

 Navázání spolupráce s domovem 

důchodců.

 Transformace na dětský domov.

Rizika, (hrozby):

 Nevyhovující prostory.

 Věkové složení dětí, (stárnutí dětí).

 Dlouhé čekací doby na volná místa 

v zařízeních poskytujících

      následnou péči našim žákům.

 Fluktuace personálu. 

 Odborná způsobilost nově 

přijímaných zaměstnanců.

 Zdlouhavá legislativa v oblasti 

adopcí a pěstounské péče.

 Snižování počtu žáků.

 Finanční náklady na mzdy             

a provoz.

 Nevytváření tradice školy.
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7. VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ

         7.1  Metody výzkumu a cílové skupiny výzkumu

         První část výzkumného šetření byla provedena metodou řízeného osobního 

rozhovoru,  druhá část metodou dotazování pomocí dotazníků pro pedagogické

 i nepedagogické pracovníky školy. Dotazníky byly anonymní, ale pro mojí potřebu 

barevně  odlišné  pro  zaměstnance  splňující  kvalifikační  předpoklady.  To  z toho 

důvodu, že jsem očekávala rozdílné hodnocení kvalifikovaných a nekvalifikovaných 

zaměstnanců.

          Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány v grafech podle jednotlivých 

odpovědí  a  společně  s výsledky  osobních  rozhovorů  jsou  prezentovány  v této 

kapitole, (dotazníky viz.přílohy).

          Nejprve jsem provedla předvýzkum na vzorku pěti pedagogických pracovníků.  

Při  samotném  výzkumném  šetření  jsem oslovila 10 pedagogických pracovníků,

4  nepedagogické  pracovníky  a 2 výchovné poradce. Dva pedagogičtí pracovníci 

se rozhovoru ani dotazníkového šetření nezúčastnili, odmítli vyjádřit svůj názor.

7.2 Vyhodnocení řízeného rozhovoru

1. Jak hodnotíte postavení naší školy v regionu?

      Hodnocení je provedeno na základě nejčastějších odpovědí dotazovaných 

      a seřazeno sestupně, od pozitivních stránek k negativním.

Hodnocení dotazovaných:

 Výborná pozice z hlediska poskytovaných služeb.

 Nízká konkurence ze strany ostatních školských zařízení.

 Nízká povědomost veřejnosti o naší existenci.

 Složitá  integrace  do  života  běžné  populace  ve  městě,  z hlediska  stupně 

postižení dětí.
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2. Jak si představujete standardní péči o naše žáky?

Nejčastější odpovědi dotazovaných:

 Podle individuálních potřeb jednotlivců.

 Náhrada rodinného prostředí,  (vytvoření  rodinných buněk, model  rodinného 

života).

 Zajišťování fyzických a psychických potřeb dětí na co nejvyšší úrovni.

 Zabezpečení  volnočasových  aktivit  (získání  dobrovolníků  z řad  obyvatel 

města).

3. Co vidíte jako největší problém z hlediska zajištění provozu naší školy?

Nejčastější odpovědi dotazovaných:

 Zajištění nepřetržitého provozu.

 Fyzická i psychická náročnost práce s hendikepovanými dětmi.

 Naprosto nevyhovující prostory.

 Zvyšující se věk dětí a s tím související změna jejich potřeb.

 Klima na pracovišti, vztahy mezi zaměstnanci.

4. Jaké nejčastější problémy vám stěžují práci v našem zařízení?

Nejčastější odpovědi dotazovaných:

 Vysoká  nemocnost  kolegů  a  z toho  vyplývající  nutnost  suplování 

a následná psychická únava.

 Slučování skupin dětí a tím související snížená individuální péče.

 Zajišťování  lékařské péče,  (cesty k lékaři  v  rámci  nepřímé pedagogické 

činnosti nad rámec jejího hodinového rozsahu).

 Nedostatečná komunikace mezi zaměstnanci vzájemně.

 Atmosféra na pracovišti.

 Nejistá budoucnost.
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5. Jak hodnotíte vybavenost učeben a heren?

      Hodnocení je provedeno na základě nejčastějších odpovědí dotazovaných 

      a seřazeno sestupně, od pozitivních stránek k negativním.

Hodnocení dotazovaných:

 Vstřícnost vedení z hlediska inovace a získávání učebních pomůcek

 Velmi dobrá vybavenost  heren pro volnočasové aktivity,  také z hlediska 

návaznosti na vzdělávací proces

 Nadstandardní vybavenost učeben

 Využití alternativních učebních pomůcek

6. Jste  spokojeni  s možností  umísťování  dětí  do  pěstounských, 

adoptivních nebo hostitelských rodin?

      Hodnocení je provedeno na základě nejčastějších odpovědí dotazovaných. 

Hodnocení dotazovaných:

 Nízký  zájem  vhodných  pěstounských  nebo  adoptivních  rodin  vzhledem 

ke stupni postižení našich dětí.

 Hostitelské rodiny jsou vnímány negativně, z hlediska narušení psychické 

rovnováhy dětí.

 Děti  s kombinovaným  postižením  není  jednoduché  v případě  nutnosti 

umístit do ústavu sociální péče, (dlouhé čekací doby).

 Zdlouhavá legislativa.
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Shrnutí výsledků řízeného rozhovoru:

           Při analýze jednotlivých odpovědí jsem došla k závěru, že za slabé 

stránky na pracovišti lze označit mezilidské vztahy. 

           Nepřetržitý celoroční provoz a výhradně ženský kolektiv hraje svojí roli  

ve výši stresu na pracovišti.  Většina  zaměstnanců  jsou  silné  individuality, 

ale nedá se mluvit o sehraném pracovním týmu. Učitelky pracují se skupinami 

4 – 6 dětí, rozdělených podle stupně postižení a věkové kategorie. 

V každé skupině jsou dvě učitelky, které se střídají v pravidelných směnách, 

(na ranní  a odpolední),  včetně dvou víkendů v měsíci,  kdy se jedná o 12ti 

hodinovou  pracovní  dobu.  Komplexně  zabezpečují  potřeby  dětí  z hlediska 

vytváření hygienických návyků, sociálních dovedností, výchovy a vzdělávání. 

Ke svojí práci využívají  alternativní  a  augmentativní  formy  komunikace 

i nejrůznější didaktické pomůcky. Během výchovného a vzdělávacího procesu 

musí „odevzdat“ nejen psychickou sílu, ale také část svých fyzických dispozic, 

aby byla zajištěna komplexní péče o děti s kombinovaným postižením.

         Vzhledem k rozvržení pracovní doby dochází k přílišné diferenciaci 

jednotlivých pracovníků a spolupráce probíhá většinou na základě písemných 

nebo ústních vzkazů. Nedochází k výměně názorů, argumentacím a dohodám 

na  společném  postupu.  To  vede  k řadě  nedorozumění,  která  nepřispívají 

k dobré pracovní atmosféře a zvyšují míru stresu na pracovišti.

          Silnou stránkou je naopak nízká konkurenceschopnost  ze strany 

ostatních  školských  zařízení,  nadstandardní  vybavenost  učeben  schopnost 

inovace  v pedagogickém procesu.  Zaměstnanci  jsou  schopni  přijímat  nové 

trendy ve výchově a vzdělávání handicapovaných dětí.
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7.3.1  Dotazník I. - grafické zpracování

Otázka č.1
Jsme schopni zajišťovat individuální potřeby dětí ve výchovném procesu?

Škála odpovědí

Odpovědi 
podle 

jednotlivých 
subjektů

Odpovědi v%

1 0 0
2 0 0
3 4 27
4 6 40
5 5 33

Celkem 15 100

Na tuto otázku se odpovědi respondentů přiklonily ke kladné škále stupnice.
Zaměstnanci s požadovanou kvalifikací hodnotili stupněm 3, stupeň 4 a 5 zvolili 
pracovníci, kteří nesplňují kvalifikační předpoklady. Podle mého názoru zde hraje roli
dosažené vzdělání, tito zaměstnanci jsou více kritičtí.

Otázka č. 2
Zhodnoťte vnitřní vybavenost školy a učeben.

Škála odpovědí

Odpovědi 
podle 

jednotlivých 
subjektů

Odpovědi v%

1 3 20
2 3 20
3 6 40
4 3 20
5 0 0

Celkem 15 100
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Respondenti hodnotili rozporuplně, převážně skepticky. Kvalifikovaní pracovníci se 
pohybovali v negativní škále stupnice, nepedagogičtí pracovníci se přikláněli k průměrnosti.
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Otázka č. 3
V jaké míře jsou využívány nové poznatky a informace v  pedagogicko-výchovné činnosti 
týkající se hendikepovaných dětí?

Škála odpovědí

Odpovědi 
podle 

jednotlivých 
subjektů

Odpovědi 
 v %

1 0 0
2 1 7
3 4 26
4 9 60
5 1 7

Celkem 15 100

Velká většina dotazovaných hodnotí využívání nových poznatků velmi pozitivně,
zajímavý je ovšem úhel pohledu specializovaných pedagogů, kteří hodnotili 
stupněm 2 a nepedagogických pracovníků, kteří se pohybovali ve stupni 5.

Otázka č. 4
Jak jste spokojeni s možnostmi DVPP?

Škála odpovědí

Odpovědi 
podle 

jednotlivých 
subjektů

Odpovědi 
 v %

1 3 20
2 3 20
3 6 40
4 3 20
5 0 0

Celkem 15 100

V této otázce se odpovědi hodně rozcházejí, pohybují se v rozmezí lehkého pod a nadprůměru. 
Většina zaměstnanců zaujímá neutrální postoj.

Otázka č. 5
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Jak z vašeho hlediska hodnotíte kvalifikovanost pedagogického sboru? 

Škála odpovědí

Odpovědi 
podle 

jednotlivých 
subjektů

Odpovědi 
v %

1 1 6
2 2 9
3 5 26
4 7 59
5 0 0

Celkem 15 100

Odpovědi na tuto otázku se dotýkají předchozího bodu. Hodnocení respondentů            
je ovšem výrazně odlišné. Jak vyplývá z odpovědí, většina dotazovaných je spokojena 
se získanou kvalifikací a pouze  15% respondentů se přiklání k negativní škále stupnice.

Otázka č. 6
Zhodnoťte pozici naší školy z hlediska konkurence regionu.

Odpovědi v %

0% 13%

33%
54%

1 2 3 4 5

Naopak tato otázka získala odpovědi v nadprůměrné části stupnice. Jak vyplývá 
z grafického vyjádření,  zaměstnanci  se  necítí  ohroženi  konkurencí  jiných  škol   
v regionu. Jsou si vědomi ojedinělostí našeho zařízení.

34

 

Škála odpovědí
Odpovědi podle 

jednotlivých 
subjektů

Odpovědi v 
%

1 0 0

2 0 0

3 2 13

4 5 33

5 7 54

Celkem 14 100
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Otázka č. 7
Jak hodnotíte pověst naší školy?

Škála odpovědí

Odpovědi 
podle 

jednotlivých 
subjektů

Odpovědi 
v %

Odpovědi v %
7%

20%

40%

33%

1 2 3 4 5

1 1 7
2 3 20
3 6 40
4 5 33
5 0 0

Celkem 15 100

Na tuto otázku reagovali respondenti velmi rozdílně,v odpovědích převládá názor, že 
v  této oblasti má naše zařízení značné rezervy do budoucnosti.

Otázka č. 8
Zhodnoťte komunikaci školy s okolím.

Škála 
odpovědí

Odpovědi podle 
jednotlivých 

subjektů

Odpovědi 
 v %

1 6 40
2 4 27
3 5 33
4 0 0
5 0 0

Celkem 15 100

Vzhledem k tomu že tato otázka souvisí s předcházející, odpovědi se pohybují 
v negativní škále na stupnici. 40% respondentů je nespokojeno s tím,  jak 
je vnímáno naše zařízení.
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Otázka č. 9
Jak hodnotíte inovativnost školy ve výchovném a vzdělávacím procesu.

Škála 
odpovědí

Odpovědi podle 
jednotlivých 

subjektů

Odpovědi  
v %

1 0 0
2 3 20
3 6 40
4 5 33
5 1 7

Celkem 15 100

Rovněž v této otázce se názory dotazovaných liší, převážně průměrné hodnocení 
však ukazuje, že v této oblasti má naše zařízení rezervy.

Otázka č. 10
Zhodnoťte vztahy mezi zaměstnanci na vašem pracovišti.

Škála 
odpovědí

Odpovědi podle 
jednotlivých 

subjektů

Odpovědi  
v %

1 4 27
2 5 33
3 4 27
4 2 13
5 0 0

Celkem 15 100

Zde je vidět zajímavé rozložení. Ve škále odpovědí je zarážející, že přestože 
se jedná o malý kolektiv, jsou zde vztahy hodnoceny z 60ti % v negativní části 
stupnice. 
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7.3.2 Dotazník II -  grafické zpracování

Otázka č. 1
Jaký je váš názor na kvalitu managementu?

Škála 
odpovědí

Odpovědi podle 
jednotlivých 

subjektů

Odpovědi 
v %

1 2 13
2 6 40
3 6 40
4 1 7
5 0 0

Celkem 15 100

Názor na kvalitu managementu se pohybuje ve škále mírné podprůměrnosti. Vyplývá
to také z obavy o budoucnost školy a malé prokomunikovanosti vize.

Otázka č. 2
Zhodnoťte možnost spolupodílení se na řízení školy.

Škála 
odpovědí

Odpovědi podle 
jednotlivých 

subjektů

Odpovědi 
v %

1 2 13
2 6 40
3 5 33
4 2 13
5 0 0

Celkem 15 100

Většina dotazovaných se opět přiklání k mírnému podprůměru, pouze kvalifikovaní 
zaměstnanci hodnotili stupněm 4.
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Otázka č. 3
Zhodnoťte důslednost plnění přijatých rozhodnutí z hlediska vzdělávacího procesu.

Škála 
odpovědí

Odpovědi podle 
jednotlivých 

subjektů

Odpovědi 
v %

1 2 13
2 6 40
3 5 33
4 2 13
5 0 0

Celkem 15 100

Také tato otázka je hodnocena v podprůměrné škále stupnice. I zde se lišilo    
hodnocení kvalifikovaných zaměstnanců, jejichž odpovědi se pohybovaly ve škále 
stupně 4 a 3.

Otázka č. 4
Zhodnoťte úroveň kontroly a její důslednost ze strany managementu .

Škála 
odpovědí

Odpovědi podle 
jednotlivých 

subjektů

Odpovědi 
v %

1 4 27
2 4 27
3 5 33
4 2 13
5 0 0

Celkem 15 100

Úroveň  kontroly  je  zejména  ze  strany  kvalifikovaných  pracovníků  hodnocena 
v nadprůměrné škále stupnice, ostatními je vnímána jako nedůsledná a zbytečná.
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Otázka č. 5
Zhodnoťte úroveň komunikace mezi zaměstnanci a vedením.

Škála 
odpovědí

Odpovědi podle 
jednotlivých 

subjektů

Odpovědi 
v %

1 2 13
2 6 40
3 5 33
4 2 13
5 0 0

Celkem 15 100

Z hlediska úrovně komunikace mezi zaměstnanci a vedením je dostatek prostoru
 ke zlepšení situace. Většinou je vnímána podprůměrně, tentokrát bez rozdílu 
dosaženého vzdělání.

Otázka č. 6
Je pro vás způsob odměňování dostatečně transparentní?

Škála 
odpovědí

Odpovědi podle 
jednotlivých 

subjektů

Odpovědi 
v %

1 6 40
2 4 27
3 5 33
4 0 0
5 0 0

Celkem 15 100

Citlivá  otázka  odměňování  se  dotýká  všech  zaměstnanců.  Negativní  hodnocení 
vyplývá převážně z toho, že nejsou jasně stanovena a známa pravidla, podle kterých 
jsou jednotlivci hodnoceni.
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Otázka č. 7
Zhodnoťte stupeň motivace k nadstandardním pracovním výkonům.

Škála 
odpovědí

Odpovědi podle 
jednotlivých 

subjektů

Odpovědi 
v %

1 2 13
2 6 40
3 6 40
4 1 7
5 0 0

Celkem 15 100

Tato otázka podle mého mínění souvisí s předcházející. Podprůměrné hodnocení 
vyplývá z pocitu, že odměňování není dostatečně transparentní. Pouze kvalifikovaní 
zaměstnanci hodnotí stupněm 4.

Otázka č. 8
Zhodnoťte úroveň zaměstnaneckých výhod.

Škála 
odpovědí

Odpovědi podle 
jednotlivých 

subjektů

Odpovědi 
v %

1 0 0
2 3 20
3 6 40
4 5 33
5 1 7

Celkem 15 100

V nadprůměrné škále stupnice se pohybují odpovědi, týkající se zaměstnaneckých 
výhod. To vytváří dobrý základ pro stabilizaci zaměstnanců a vytvoření pocitu 
sounáležitosti.
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Otázka č. 9
Zhodnoťte podporu DVPP ze strany managementu.

Škála 
odpovědí

Odpovědi podle 
jednotlivých 

subjektů

Odpovědi 
v %

1 0 0
2 2 13
3 5 33
4 4 27
5 4 27

Celkem 15 100

Také zde je vidět posun do kladné části stupnice, stupněm 4 a 5 hodnotili převážně 
kvalifikovaní zaměstnanci. Pouze 13% dotazovaných se přiklonilo ke stupni 2.

Otázka č.10
Je budoucnost školy a strategie jejího dalšího rozvoje srozumitelně stanovena?

Škála 
odpovědí

Odpovědi podle 
jednotlivých 

subjektů

Odpovědi 
v %

1 2 13
2 4 26
3 4 26
4 3 21
5 2 13

Celkem 15 100

V této otázce se většina zaměstnanců přiklonila opět k podprůměrnosti. Stupněm
 4 a 5 hodnotili pouze kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou v návaznosti na dosažené 
vzdělání více ochotni chápat nutnost změny.
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Shrnutí výsledků dotazníkového šetření:

        Na základě analýzy jednotlivých odpovědí jsem došla k závěru, že neslabší 

stránkou je komunikace mezi vedením a zaměstnanci. Většině pracovníků není zcela 

jasná budoucnost školy, obávají se očekávané změny. Je nutné v co nejkratší době 

všechny seznámit s vizí a přesvědčit většinu o nutnosti tohoto kroku. 

         Nejdůležitější je stanovení jasných pravidel pro všechny, seznámení jednotlivců 

s tím, co od nich škola očekává a co jim na druhou stranu může nabídnout. Dalším 

důležitým  krokem  je  vyslechnout  názory  všech  zaměstnanců  a  nejlepší  z nich 

aplikovat v praxi. Zaměstnanci se tak mohou spolupodílet na změně svými návrhy 

a názory. To zvýší důvěru v management školy a posílí pocit sounáležitosti.

          Mezi  silné  stránky  patří  možnost  a  ochota  k DVPP,  na  dobré  úrovni 

jsou hodnoceny zaměstnanecké výhody. Podle mého názoru, právě tyto dva body, 

mohou vést ke stabilizaci všech zaměstnanců.
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8. ZÁVĚR

    8.1 Ověření platnosti stanovené hypotézy

          Na základě všech provedených šetření a shrnutí jejich výsledků není naše  

škola  v současné  podobě  připravena  k transformaci  na  dětský  domov.  Jedná  se 

o velkou  organizační  změnu  a  než  k ní  přistoupíme,  musí  dojít  ke  stabilizaci 

pedagogického sboru a ke zvýšení důvěry všech zaměstnanců v management školy.
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         8.2  Návrh strategie k dosažení vize:

Ještě více rozvíjet silné stránky naší školy a slabé stránky změnit na silné. 

Na základě SWOT a STEP analýzy a na základě výsledků zjištěných při výzkumném 

šetření, je nutno provést změny v následujících oblastech:

    1. Materiální a technické zabezpečení školy.

    2.  Personální zabezpečení školy.

    3. Oblast řízení.

    4. Výchovně vzdělávací oblast.

    5. Public relation.

8.2.1 Materiální a technické zabezpečení školy 

           Naše škola je právní subjekt, příspěvková organizace. Financování 

prostřednictvím  KÚ  je  normativní.  Rozpočet  školy  umožňuje  realizovat  výchovně 

vzdělávací program školy, zabezpečit provoz a internátní zařízení.   Za pomoci KÚ 

je nutné získání nové vyhovující budovy a provedení stavebních úprav tak, aby byla 

oddělená část výchovně vzdělávací, stravování, relaxační část a ubytovací prostory. 

Velkým pozitivem bude získání školní zahrady a sportovního hřiště.

         Je důležité  získat  co nejvíce  sponzorů,  z  jejichž konkrétních darů nebo  

finančních příspěvků bude možné zajistit dovybavení školy v nových prostorách tak, 

aby mohly  být  vybudovány  rodinné  buňky.  Ty  jsou  velmi  potřebné  pro  vytvoření 

modelu rodinného prostředí dětem s nařízenou ústavní výchovou a usnadní jejich 

případnou integraci do pěstounských nebo adoptivních rodin.

8.2.2 Personální zabezpečení

         Tato oblast vyšla z dotazníkového šetření i z řízeného rozhovoru  jako nejvíce 

problematická.  Je  nutné  stávající  pracovníky  motivovat  ke  zvyšování  kvalifikace 

hrazením nákladů na vzdělání a následným zvýšením osobního ohodnocení.

            V internátní škole s celoročním provozem zajistit rovněž asistenty pedagogů 

a pomocné  vychovatele.  Získat  plně  kvalifikované  zaměstnance  z řad  absolventů 

pedagogických škol, kteří v MŠ vykonávají praxi a pomáhají zajišťovat prázdninový 
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provoz. Nejlepší oslovit nabídkou možností získání služebních bytů, které vzniknou 

v nové budově školy.

            Sestavit kritéria hodnocení práce na jednotlivých pozicích v  návaznosti na 

finanční ohodnocení jednotlivých pracovníků. Vzhledem k náročnosti práce a častým 

stresovým  situacím  vytvořit  pro  zaměstnance  relaxační  program,  v jehož  rámci 

budou  mít  možnost  navštěvovat  rehabilitační  kurzy  a  školení,ve  kterých  získají 

dovednosti a praktické zkušenosti, jak předcházet stresovým situacím. 

             Pro řídící pracovníky zabezpečit další profesní rozvoj absolvováním studia 

školského managementu.

Požadavky na vzdělání jednotlivých zaměstnanců:

Management školy:

 Ředitel školy – VŠ. 

 Zástupce ředitele pro vzdělávací proces – VŠ speciálně - pedagogická.

 Zástupce ředitele pro ekonomiku a legislativu – VŠ, SŠ ekonomická.

Oddělení poradenství a diagnostiky:

 Speciální pedagog –VŠ speciálně - pedagogická.

 Psycholog –VŠ pedagogicko - psychologická.

 Logoped – VŠ.

Speciálně pedagogický úsek:

 Učitel – VŠ speciálně - pedagogická.

 Asistent učitele – VOŠ speciálně – pedagogická, SPgŠ.

 Pomocný vychovatel – SŠ + jednooborová MZ ze speciální pedagogiky.

Stabilizace pedagogického sboru:

Stanovení kritérií pro výši odměn na jednotlivých pozicích :

(Celkový podíl odměn rozčlenit na čtyři základní složky).

 Ochota k dalšímu vzdělávání – 25%.

 Práce nad rámec pracovních povinností – 25%.

 Prezentace školy na veřejnosti – 25%.

 Zapojení se do mimoškolní činnosti – 25%.
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Nabídka zaměstnaneckých výhod :

 Jistota zaměstnání.

 Možnost sebeuplatnění a seberealizace.

 Možnost dalšího profesního růstu v rámci celoživotního vzdělávání.

 Transparentnost pracovních pozic – osobní zodpovědnost.

 Možnost spolurozhodování.

 Transparentnost odměňování.

Benefity pro zaměstnance:

 Možnost ubytování – startovací pozice.

 Příspěvek na stravování formou čerpání potravinových poukázek.

 Péče  o  zdravotní  stav  zaměstnanců  –  očkování  proti  chřipce,  žloutence 

a vitamínové balíčky na jaře a na podzim.

 Příspěvek na důchodové připojištění.

Vytvoření relaxačního programu pro zaměstnance :

 1 hodina týdně dle výběru -  plavání, relaxační tělocvik, masáže.

 2x ročně jednodenní setkání na neformální půdě ve spolupráci s odborníky ze 

školících  center  ,  zaměření  na  psychohygienu  –  testy  a  společné  aktivity 

vedoucí  k sebepoznání a stmelení kolektivu.

 1 pobytový víkend v roce pro zaměstnance podávající nadstandardní pracovní 

výkon,  ve  spolupráci  s DINGERLIVECAMP Františkovy Lázně,  který nabízí 

využití  aquafora,  léčebné  terapie,  volnočasové  aktivity  pro  kolektivy 

a adrenalinové sporty.

8.2.3  Oblast řízení

           Důsledné rozdělení pravomocí mezi jednotlivé pracovníky a vytvoření jasné  

organizační struktury školy.

           Dále je nutné vymezit způsob komunikace mezi jednotlivými odděleními. 

Ředitel  školy  a vedoucí  jednotlivých  oddělení  musí  provádět  důsledně průběžnou 

kontrolu plnění úkolů a zajistit zpětnou vazbu. 
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Pro zlepšení komunikace a předávání informací:

 Zajistit překrývání směn – osobní komunikace nahradí písemnou formu, která 

není vždy vhodná.

 Prostor pro argumentaci mezi zaměstnanci.

 narušitele  klimatu  a  negativisty  osobně  v soukromí  vyslechnout,  zvládnout 

argumentaci a přesvědčit o svém stanovisku.

 Stanovení jasných pravidel vzájemné spolupráce. 

 Nutné změny neodkládat, začít okamžitě a provádět namátkovou i pravidelnou 

kontrolu.

 Hodnocení  práce  zaměstnanců  jedenkrát  měsíčně  -  vyjádření  jasného 

stanoviska o jejich silných a slabých stránkách.
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Návrh organizačního diagramu rozdělení pravomocí – kompetencí:

Ředitel školy

Zástupce ředitele pro 
výchovně-vzdělávací 
proces 

Zástupce ředitele pro 
ekonomiku a legislativu

Oddělení 
pedagogiky 
a 
diagnostiky

Speciálně 
pedagogické 
oddělení

Spec. Pedagog
Psycholog
Logoped

 Učitel

Asistent učitele

Pomocný 
vychovatel

Provozně-ekonomické 
oddělëní

Mzdové oddělení 
a rozvoj lidských zdrojů

Pedagogické poradenství

Public relation



8.2.4  Výchovně vzdělávací činnost

 Důsledné trvání na vytvoření individuálních plánů pro jednotlivé žáky.

 Procvičování a upevňování znalostí , dovedností a návyků.

 Využívání názorových pomůcek a moderních didaktických prostředků.

 Rozvíjení dovedností a zručnosti dětí zapojením do kroužku keramiky, prací 

v chráněných dílnách a na školní zahradě.

Směřovat k integraci hendikepovaných dětí mezi běžnou populaci.

 Vytipování vhodné ZŠ pro navázání užší spolupráce a vytvoření osobních 

kontaktů mezi dětmi, (soutěže, divadelní představení, besídky,škola 

v přírodě).

 Navázání spolupráce s místním domovem důchodců a středních škol 

a z těchto řad získat dobrovolníky pro mimoškolní aktivity dětí.

 Vytvoření projektu „Prarodiče – vnoučata“.

 Zpřístupnění chráněných dílen a školní zahrady pro rodiče s dětmi 

z nejbližšího okolí.



8.2.5  Public relation

 Vytvoření www stránek.

 Zapojení se do kulturních akcí města a regionu.

 Častější účast na akcích pro hendikepované děti.

 Navázání hlubší spolupráce s neziskovými organizacemi Sluníčko 

a Lomikámen.

         Je nutné, aby řídící pracovníci a veškerý personál školy dokázal co nejrychleji  

aplikovat  navrhovanou  strategii  změn  do  praxe. Prioritou  je  v co  nejkratší  době 

seznámit zaměstnance s vizí a přesvědčit všechny o nutnosti tohoto kroku. 

         Nejdůležitější je stanovení jasných pravidel spolupráce, seznámení jednotlivců 

s tím, co od nich škola očekává a co jim na druhou stranu může nabídnout. Dalším 

důležitým  krokem  je  vyslechnout  názory  všech  zaměstnanců  a  nejlepší  z nich 

aplikovat v praxi. Zaměstnanci se tak mohou spolupodílet na změně svými návrhy 

a názory. To zvýší důvěru v management školy a posílí pocit sounáležitosti. Zároveň 
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se změnami ale musí probíhat kontrola a s ní  spojená zpětná vazba, protože jen 

tímto způsobem zajistíme efektivní cestu k dosažení vize.

V současné  době  je  zpracován  investiční  záměr  na  rekonstrukci  objektu,  který 

se stane  Dětským  domovem  se  speciální  MŠ  a  speciální  školou  pro  děti  s více 

vadami.  

          Pokud dojde v nejbližší době k transformaci, dosáhneme tím zkvalitnění péče 

pro naše žáky a to až do věku 18ti let. Upevníme jistotu pracovních míst a rovněž 

upevníme svojí pozici v poskytování péče a vzdělání dětem s multifunkčními vadami 

a diagnózou hluchoslepota. 

          Je velmi důležité si uvědomit, že přestože jsme doposud jediným zařízením 

tohoto typu v ČR, handicapovaných dětí přibývá a pro některé rodiny jé péče o ně jak 

organizačně, tak ekonomicky nemožná. 

          Věřím, že tato práce může být přínosem pro kolegy ze speciálního školství,  

kteří  do  budoucnosti  uvažují  o  rozšíření  svých  služeb  o  stacionáře  s celoročním 

nepřetržitým provozem.
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10. PŘÍLOHY

Speciální mateřská škola pro děti s více vadami 

Personální statistika k prosinci 2005  

Věkové složení odborných pracovníků a jejich nejvyšší dosažené úrovně vzdělání 

k 12/2005 

Fluktuace zaměstnanců v zařízení:

Rok 1995 2000 2003 2005 Průměr v roce
Přišlo 7 10 2 7 6,5
Odešlo 3 6 6 5 5
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20 - 30 let 3 3 1 1 26r. 8 -
30 - 40 let 2 2+Ř 1 1 36r 6+Ř -
40 - 50 let 1 1 2měs. 2 -
50  - 

důchod.vě

k

1 10r. 1 -

důchod.vě

k do 60
důch.věk 

nad   60
C E L K E M 6 6+Ř 72r. 

2měs.

17+Ř -

7.3.1  Dotazník I 

Prosím laskavě o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí mé bakalářské 

práce. K jiným účelům nebude využit.

Na číselné škále 1 – 5  kroužkem označte odpověď.

                                                                                                        Iva Novotná

1            2           3           4           5

nejhorší                                           nejlepší

Otázka č.1

Jsme  schopni  zajišťovat  za  současného  stavu  školy  individuální  potřeby  dětí  ve 

výchovném procesu?

1            2           3           4           5   

Otázka č. 2

Zhodnoťte vnitřní vybavenost školy a učeben

1            2           3           4           5   
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Otázka č. 3

V jaké  míře  jsou  využívány  nové  poznatky  a  informace  týkající  se  pedagogicko-
výchovné činnosti  týkající se handicapovaných dětí?

1            2           3           4           5   

Otázka č. 4

Jak jste spokojeni s možnostmi DVPP?

1            2           3           4           5   

Otázka č. 5

Jak z vašeho hlediska hodnotíte kvalifikovanost pedagogického sboru? 

1            2           3           4           5   

Otázka č. 6

Zhodnoťte pozici naší školy z hlediska konkurence regionu

1            2           3           4           5   

Otázka č. 7

Jak hodnotíte pověst naší školy?

1            2           3           4           5   

Otázka č. 8

Zhodnoťte komunikaci školy s okolím.

1            2           3           4           5 

  

Otázka č. 9

Jak hodnotíte inovativnost školy ve výchovném a vzdělávacím procesu.
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1            2           3           4           5   

Otázka č. 10

Zhodnoťte vztahy mezi zaměstnanci na vašem pracovišti.

1            2           3           4           5   

7.3.2 Dotazník II

Prosím laskavě o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí mé bakalářské 

práce. K jiným účelům nebude využit.

Na číselné škále 1 – 5  kroužkem označte odpověď.

                                                                                                        Iva Novotná

1            2           3           4           5

nejhorší                                           nejlepší

Otázka č. 1

Jaký je váš názor na kvalitu managementu?

1            2           3           4           5   

Otázka č. 2

Zhodnoťte možnost spolupodílení se na řízení školy.

1            2           3           4           5   

Otázka č. 3

Zhodnoťte důslednost plnění přijatých rozhodnutí z hlediska vzdělávacího procesu.
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1            2           3           4           5   

Otázka č. 4

Zhodnoťte úroveň kontroly a její důslednost ze strany managementu.

1            2           3           4           5   

Otázka č. 5

Zhodnoťte úroveň komunikace mezi zaměstnanci a vedením.

1            2           3           4           5   

Otázka č. 6

Je pro vás způsob odměňování dostatečně transparentní?

1            2           3           4           5   

Otázka č. 7

Zhodnoťte stupeň motivace k nadstandardním pracovním výkonům.

1            2           3           4           5   

Otázka č. 8

Zhodnoťte úroveň zaměstnaneckých výhod.

1            2           3           4           5   

Otázka č. 9

Zhodnoťte podporu DVPP ze strany managementu.

1            2           3           4           5   
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Otázka č. 10

Je budoucnost školy a strategie jejího dalšího rozvoje srozumitelně stanovena?

1            2           3           4           5   

Team building
Zlepšení spolupráce v týmu

S. F. A. T. concept
SPA FUN ADVENTURE TEAMBUILDING

Jenom tým, kterému se podaří dělat pokud možno to samé, táhnout za jeden provaz, 
vyhraje.

Stejně jako v opravdovém životě. Podniky potřebují toto vědomí svých zaměstnanců 
více než kdykoliv, aby dokázali být v současném světě úspěšnými.

Mnoho spoluzaměstnanců se v podnicích prakticky nezná. Dokonce i při různých setkáních v 
rámci firmy zůstávají určité pracovní skupiny vždy pohromadě, tak jak se stýkají během 
pracovní doby

Předáme Vašim zaměstnancům:

 Je důležité držet pohromadě, pokud chcete dojít do cíle
 Je důležité vnímat své okolí, kolegy a jejich schopnosti
 Ukážeme jim, kde je jejich síla a kde slabost
 Naučíme spolupracovat silné se slabými
 "MY jsme ten správný Team" pocit
 Důvěra a respekt dokáže pomáhat překonávat krize
 Kulturu teamu
 Sílu teamu

Od střelecké soutěže, paintballu, slaňování, překonávání překážek, až po padákový výsadek 
včetně výcviku.Různé úkoly plněné ve skupině nejenom v přírodě ve spojení s perfektním 
ubytováním a relaxačními programy u společnosti Lázně Františkovy Lázně a.s. Každý den 
má jiný, pestrý program.

Našim cílem je profesionálním způsobem za vedení odborných instruktorů přispět ke zlepšení 
práce skupin a teamů.

Danger Live ... nebezpečí naživo
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Jak vše probíhá?

Před odjezdem na kurz obdržíte písemné Infomace pro účastníky (nejčastěji je zasíláme 
emailem objednavateli kurzu, a ten by je měl rozeslat účastníkům). Na začátku kurzu se 
dozvíte další potřebné informace od programových instruktorů.

Jedná se o víkendové kurzy, které jsou zvládnutelné každým fyzicky průměrně zdatným 
člověkem. Jsou vhodné pro všechny věkové a typové skupiny. Program je vždy přizpůsoben 
složení skupiny - průměrnému věku, poměru mužů a žen, zkušenostem a zdatnosti účastníků. 
Pro dobrou komunikaci s kolektivem vyplní účastníci před a po absolvování programu krátký 
test, aby se přesvědčili o kladném účinku spolu prožitých dní.

Jaké si připravit vybavení?

Vzhledem k zaměření kurzu a prostředí, ve kterém se kurzy konají, je vhodné si s sebou vzít 
sportovní oblečení dovolující aktivní pohyb pro dané roční období - šusťáky, bundu, 
fleecovou bundu, sportovní či pevnou obuv s vysokým kotníkem, v zimních měsících teplou 
bundu, oteplovačky, čepici a rukavice. Počítejte spíše s tím, že se oblečení může ušpinit, takže 
si raději vezměte náhradní sadu oblečení.

Všechno další vybavení vám bude zapůjčeno.

Stravování

Účastníci se stravují formou plné penze v lázeňských zařízeních na vysoké úrovni. V případě 
pobytu venku je občerstvení zajištěno studenou formou nebo grilováním v přírodě.

Ubytování

Ubytování je dáno charakterem objednaného programu – u nenáročných relaxačních variant 
se jedná téměř vždy o luxusní ubytování v lázeňských komplexech. Zatímco u náročných 
může jít kombinaci hotelu např. s přespáním pod širákem.
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Doprovodný program

Součástí každého programu je jednodenní, nebo půldenní pobyt v lázeňském komplexu 
Aquaforum, který je řazen na začátek, nebo jako vhodná relaxační tečka nakonec pobytu. Na 
objednávku zajistíme profesionálního fotografa k pořízení fotodokumentace z průběhu 
víkendu.

NABÍZENÉ PROGRAMY

PUTOVÁNÍ
Skupina je rozdělena na dvě malé a ty se mají společně setkat v členitém terénu. Po dobu 
přesunu plní různé úkoly z oblasti práce s lanem, překonávání překážek, orientace v terénu 
apod. Tento program je významnou částí plněn v přírodě včetně přípravy stravy a možného 
noclehu v přírodě.Ukončen je  relaxačním odpolednem v prostředí  lázeňského relaxačního 
centra.

Cena je určena dle objednaných aktivit
V ceně zahrnuto: instruktoři, společné stravování od pátečního večera do sobotního oběda, 
zapůjčení výstroje pro aktivity na laně půjčovné mapového materiálu, pobyt v Aquacentru 
dále program, který bude aktuálně připraven
Noclehy: v **** hotelu nebo ve volné přírodě
Poznámka: účastnický věk je min. 18 let

VÍKEND V OBLACÍCH
Víkend v oblacích – program na míru šitý vyznavačům adrenalinové zábavy. Pod vedením 
odborníků zažijete slaňování, výstupy na laně, lezení po skalách, seskoky padákem, 
tandemové seskoky. Bungee jumping. Prostě všechno co vás napadne a to vše navíc spojené 
se saunou, dováděním v bazénech Aquacentra a špičkovým lázeňským servisem.

Cena je určena dle objednaných aktivit
Seskok padákem (kurz + seskok): 2.300,-
Tandem: 3.500,-
Lezecký kurz: 2.500,-
Bungee jump: 800,-
Paintball: od 500,- (200 kuliček + vybavení)
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V základní ceně zahrnuto: instruktoři, zapůjčení veškerého potřebného materiálu, plná 
penze, ubytování, vstup do Aquafora
Noclehy: luxusní ubytování
Poznámka: vzhledem k charakteru akce je nutné vyplnit zdravotní dotazník

KONĚ A ČLOVĚK
Určené pro zájemce o těsný kontakt s přírodou a koněm. Účastníci se naučí základní práci 
s koněm – jeho přípravu, nasedlání, vyčištění. Dozví se provozní záležitosti kolem stáje. Po 
seznámení s koněm projdou základním výcvikem a podniknou několik zajímavých výprav 
do okolí. Odpoledne si můžete zastřílet jako opravdový „kovbojové“. Večer bude připraveno 
grilování specialit. Vhodné pro menší skupiny.

Cena je určena dle objednaných aktivit
Cena zahrnuje: ubytování, stravování, půjčovné koně a služby instruktora, uspořádání 
střelecké soutěže, večerní grilování.

SAS
Přepadení, rukojmí, plánování akce, osvobození, vysazení v neznámém terénu – to vše 
můžete zažít pokud si vyberete náš program SAS. Pod vedení zkušeného instruktora který vás 
naučí základní taktickým dovednostem se budete, vybaveni paitbalovými zbraněmi pokoušet 
vysvobodit rukojmí z područí věznitelů. Tomu všemu bude samozřejmě předcházet vysazení 
v neznámém terénu. Jako ukončení je připravena ostrá střelecká soutěž s grilováním selátka!

Večerním programem je návštěva vybavení lázní – sauny, masáží a Aquacentra.

Cena je určena dle objednaných aktivit
Cena zahrnuje: luxusní ubytování a stravu, půjčovné vybavení, služby instruktora, vstupy na 
relaxační programy. Střelecká soutěž s občerstvením.

Programy lze libovolně kombinovat. Jsme schopni těž připravit program přesně na 
míru požadavkům zákazníka.

S. F. A. T. concept
SPA FUN ADVENTURE TEAMBUILDING
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I N V E S T I Č N Í  Z Á M Ě R

10220

Speciální mateřská škola pro děti s více vadami

„Rekonstrukce objektu – Přístavba a stavební úpravy objektu čp. 1102 se 

vznikem speciální MŠ pro děti s více vadami na pozemku st. 2599, 1192/43 

v k.ú. Beroun“

Funkční třídění rozpočtové skladby :

§ 3115

Datum zpracování :

26.7.2005

Zpracovatel :

Speciální mateřská škola pro děti s více vadami Beroun, Hostímská 0439, 266 01 

Beroun

Gabriela Hirnerová, ředitelka školy

Předkládající organizace:

Speciální mateřská škola pro děti s více vadami Beroun, Hostímská 0439,266 01 

Beroun

Gabriela Hirnerová, ředitelka školy  

datum: 26.7.2005

podpis:

razítko
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Schvalující organizace 

Středočeský kraj, Odbor školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, Praha 5 

datum   :

podpis  :

razítko  :

Základní údaje

1. Název záměru  

 Rekonstrukce  objektu  –  Přístavba  a  stavební  úpravy  objektu  čp.  1102 

se vznikem speciální MŠ pro děti s více vadami na pozemku st. 2599, 1192/43 

v k.ú. Beroun

2. Místo záměru

SZŠ Beroun, ul. Mládeže 1102, 266 01 Beroun

3. Charakter stavby: investice

4. Investor

Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21   Praha 5

5. Uživatel

Speciální mateřská škola pro děti s více vadami Beroun

Hostimská 0439, 266 01   Beroun

6. Vlastník objektu, pozemku

            Středočeský kraj, Zborovská 11, Praha 5 
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7. Kapacitní údaje získané

- obestavěný prostor - část MŠ: 5 395 m3

- plocha užitková čistá - část MŠ v rozdělení (podle potřeby):

-

           výuka             46,98 m2

           stravování             52,47 m2

           ubytování         295,19 m2

           administrativa a specializované prostory vč.heren    368,44 m2

           sociální zázemí             97,71 m2

           komunikační prostory a technické zázemí                                       304,15 m  2  

           Celkem                                                                                       1164,94 m2

- kapacita - výuka 30 dětí            

               stravování 30 dětí                                              

               ubytování 30  dětí                                                           

                                     administrativa   

                                     (počet pracoven a kanceláří 5 se 7 pracovními místy)

8. Počet pracovníků

Počty zaměstnanců se nebudou měnit, jejich přesný počet je dán naplněností 

kapacity zařízení a normativy, které určuje zřizovatel školy

9. Předpokládané náklady:        

         Předpokládané náklady stavby – pro rok 2006       

investiční celkem  :  16 500  tis. Kč

z toho DPH :    2 635  tis  Kč                                       

celkové náklady stavby bez DPH :  13 865  tis. Kč
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10. Zdroje financování:

Zdroje financování 2006

(v tis. Kč)

CELKEM

(v tis. Kč)
investiční náklady 16 500 16 500
investiční fond (FRIM) - -
příjmy z prodeje 

a pronájmu

- -

dotace  ze  státního 

rozpočtu

- -

dotace z rozpočtu kraje 16 500 16 500
jiné - -
neinvestiční náklady - -
provozní prostředky - -
investiční fond (FRIM) * - -
příjmy z prodeje 

a pronájmu

- -

dotace  ze  státního 

rozpočtu

- -

dotace z rozpočtu kraje - -
jiné - -
CELKEM 16 500 16 500

11. Předpokládaný časový rozvrh průběhu akce

- Realizace akce (stavební části stavby) – etapa rok 2006: 0106 - 0706

- Realizace technologické části stavby (strojů a zařízení) : 0705 - 0706

- Závěrečné vyhodnocení akce – stavba celkem : 0806 – 0906
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12. Zdůvodnění stavby 

          Škola  je  umístěna v naprosto  nevyhovujícím objektu,  který  není 

majetkem Středočeského kraje.  Objekt  neodpovídá základním požadavkům 

pro umístění dětí s více vadami.

13. Popis stavby 

          Stavba obsahuje přístavbu a stavební úpravy objektu č.p. 1102, přičemž 

na základě  stávajícího  stavu  areálu  byl  pro  Speciální  MŠ  pro  děti  s více 

vadami  Beroun  určen  pravý  trakt  (orientace  při  čelním  pohledu  na  celou 

budovu) SZŠ Beroun. Vzhledem ke skutečnosti o budoucím přesunu Speciální 

MŠ pro  děti  s více  vadami  Beroun  (dále  jen  MŠ)  do  příslušné  části  SZŠ 

Beroun bude provedeno:

-  oddělení  jednotlivých  instalačních  soustav,  tak  aby  provoz  MŠ  byl 

samostatně měřitelný z pohledu jednotlivých médií

- provedení dispozičních úprav dle požadavku MŠ na provoz

- rekonstrukce stavebních konstrukcí a rozvodů TZB v traktu určeného pro MŠ

- úprava přilehlé zelené plochy před vlastním traktem (část č.kat. 1192/43)

- provedení nového střešního pláště včetně vestavby podkroví

-  zřízení  osobo-nákladního  výtahu  s parametry  vhodnými  pro  transport 

invalidních osob 

- úprava technologického zařízení VS s oddělením páteřních rozvodů pro SZŠ 

a MŠ včetně ohřevu TUV

          Dokončení stavby bude provedeno dle projektové dokumentace pro SŘ, 

která byla  přílohou  investičního provozního záměru (dále jen  PD)  ze  dne 

12.4.2005 a která řeší stavební úpravy a rekonstrukci stávajících prostor části  

objektu č.kat. 2599, ul. Míru 1102, Beroun. Objekt je v současnosti využíván 

jako škola SZŠ Beroun. Objekt se skládá z hlavního pravého a levého traktu, 

které jsou vzájemně propojeny přízemním komunikačním traktem,  na který 

zároveň  navazuje  stravovací  část  SZŠ.  Celkově  je  areál  SZŠ  Beroun 

dokumentován přiloženým snímkem z katastrální mapy a výkresy stávajícího 

stavu. 
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          Na základě situace areálu byl pro Speciální MŠ pro děti s více vadami 

Beroun určen  pravý  trakt  (orientace  při  čelním pohledu  na celou  budovu). 

Vzhledem ke skutečnosti o budoucím přesunu Speciální MŠ pro děti s více 

vadami Beroun (dále jen MŠ) do příslušné části SZŠ Beroun bude provedeno:

-  oddělení  jednotlivých  instalačních  soustav,  tak  aby  provoz  MŠ  byl 

samostatně měřitelný z pohledu jednotlivých médií

- provedení dispozičních úprav dle požadavku MŠ na provoz

- rekonstrukce stavebních konstrukcí a rozvodů TZB v traktu určeného pro MŠ

- úprava přilehlé zelené plochy před vlastním traktem (část č.kat. 1192/43)

- provedení nového střešního pláště včetně vestavby podkroví

-  zřízení  osobo-nákladního  výtahu  s parametry  vhodnými  pro  transport 

invalidních osob 

- úprava technologického zařízení VS s oddělením páteřních rozvodů pro SZŠ 

a MŠ včetně  ohřevu TUV

          Rekonstrukce objektu je koncipována tak, aby došlo k stavebním 

úpravám a rekonstrukci tak, aby konečný stav byl v souladu se současnými 

požadovanými normály a příslušnou hygienickou vyhláškou MZ 107/2001 Sb. 

Stávající  stav  a  dispozice  příslušných  prostor  traktu  zahrnuje  1.NP,  2.NP 

a půdní  prostor.  Dokumentace stávajícího  stavu je  obsažena ve  výkresech 

půdorysů, schématickém řezu a pohledech. 

Dispoziční řešení navrženého stavu:

          Hlavní vstup je umístěn pod stávající podloubí – je zde provedena  

rampa pro vozíčkáře a tělesně postižené a nové schodiště, další vstup včetně 

rampy  pro  těl.  postižené  je  situován  tak,  aby  z něj  byl  přímý  přístup  do 

zahrady MŠ. Tento vstup je vybaven přezouvárnou. Ze vstupní haly je přístup 

na schodiště a k výtahu. Dále je v 1.NP umístěna multifunkční místnost-herna 

včetně recepce, 3 herny MŠ, kanceláře a herna SPC, rehabilitace, výdej jídel,  

jídelny  (z  toho  jedna  pro  stravování  s asistencí),  prádelna  a  sušárna 
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s vlastním  vchodem ze zahrady a  sociální  zařízení  včetně  soc.  zařízení  a 

sprch pro tělesně postižené.

          Ve 2.NP jsou umístěny ložnice dětí, vyšetřovna s izolací, denní místnost 

zaměstnanců  a  sociální  zázemí  (dívky,  chlapci,  mateřská  školka,  těl. 

postižení, umývárna a přebalovna). Dále 2.NP obsahuje strojovnu výtahu a 

sklad čistého prádla.  1.NP a  2.NP jsou dále propojeny shozem špinavého 

prádla.

          3.NP je rozděleno na 2 části. 1.část je přístupná dětem, tvoří ji dvě  

pracovny,  separace,  diagnostický  pokoj  s vlastním  soc.  zařízením,  soc. 

zařízení  personálu  a sklady DKP a sezónních  potřeb.  2.  část  je  přístupná 

pouze personálu. Je tvořena kancelářemi MŠ, sklady, místnostmi personálu 

se soc. zázemím a kuchyňkou a dále dvougarsonkou chráněného bydlení pro 

zaměstnance. 

14. Majetkoprávní vztahy

- předmětný objekt stavby včetně přilehlých ploch je v majetku Středočeského 

kraje 

15. Nároky na energie a provoz

- navržená stavba Speciální MŠ pro děti s více vadami Beroun bude napojena 

v rámci  stávajících  přípojek  jednotlivých  médií,  přičemž  bude  provedeno 

oddělení systému měření  množství spotřeby (voda, elektro, teplo) od provozu 

SZŠ viz výše

-  spotřeba  energií  bude  oproti  stávajícímu  stavu  navýšena  v příslušném 

poměru  vzhledem  k navýšení  podlahových  ploch  a  obestavěnému  objemu 

stavby

16. Využití získaných kapacit

          Takto rekonstruované prostory se stanou plnohodnotným prostředím 

pro děti umístěné ve Speciální mateřské škole pro děti  s více vadami, kde 

budou  zajištěny  veškeré  podmínky  podle  hygienických  a  bezpečnostních 

66



                                                                                                                         Bakalářská práce 
                                                                                                                         Iva Novotná

předpisů  pro  výchovu,  výuku  a  ubytování  kombinovaně  postižených 

dětí.Vysoce se zkvalitní možnosti péče o tyto děti.

Projekt je koncipován tak, aby uspokojil požadavky předškolních, ale i školně 

zralých a starších dětí a mohl poskytovat i následnou péči pro děti starší a bez 

rodinného zázemí.

Dále se rozšíří možnost ambulantní péče pro klienty Speciálně pedagogického 

centra,  které  je  při  škole.  Získá  samostatné  prostory  pro  administrativní 

a pedagogickou  činnost  a  uspokojí  tak  požadavky  klientů  na  častější 

ambulantní  terapie  a  širší  péči,  kterou  v současné  době  nejsme  schopni 

uspokojit pro nedostatek prostoru.

Celkově  by  toto  zařízení  mělo  uspokojit  větší  počet  klientů  než  doposud 

a vytvářet  nové  možnosti  spolupráce  s podobnými  institucemi  pečujícími 

o postižené děti a mládež v našem regionu. 
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