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Resumé:
Hlavním cílem této práce je proniknout do větší hloubky procesů řízení a myšlení začínajících
ředitelek mateřských škol tak, aby dokázaly své zajímavé plány, programy a projekty úspěšně
realizovat. Vést k uvědomění si role ředitelky současné mateřské školy, co by manaţerky
úspěšné organizace, která je otevřená veřejnosti a naplňuje kurikulární reformu českého
školství.
Vychází z kompetencí ředitele mateřské školy a zjištění, zda začínající ředitelky svých
kompetencí vyuţívají. Dále pak ukazuje srovnání s hodnocením řídící práce zkušených
ředitelek mateřských škol s ředitelkami začínajícími.
Přináší upozornění na úskalí jejich práce a hledá vhodné způsoby – postupy jak nejlépe a
efektivně vést současnou mateřskou školu.

Summary:
The main topics of this work is to get deeply into the learning and thinking process of starting
kindergarten and nursery school headmistresses, so they can realize their interesting plans,
programs and projects successfully. They should realize that the headmistress of present
kindergarten is a manager of a successful organization, which should be open to public and
which should fulfill the reformation of the Czech educational system.
My work results from competency of the kindergarten headmaster and from my research if
the starting kindergarten headmistresses are making use of this competency. Next, my work
compares and evaluates the administrative work of experienced headmistresses with the
starting ones.
My work points out the difficulties of this job and looks for more suitable ways how to lead
the present kindergarten well and efficiently.
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Úvod:

Začínající ředitelka mateřské školy, je především učitelka, která se neustále učí, osvojuje si
manaţerské kompetence a spolupracuje s širokou veřejností.
V současné době jsou ředitelky mateřských škol povinny vést tzv. duální řízení, které má
zahrnovat jak vnější okolí školy, tak i vnitřní řízení s cílem co nejlepší činnosti školy.
Povinností ředitelky je respektovat platné a závazné právní normy ČR ( zákony, vládní
nařízení, vyhlášky, metodické pokyny, organizační směrnice ) i právní normy přijaté našim
státem.
Aby řízení školy bylo co nejefektivnější je zapotřebí, aby ředitelka postupovala ve své práci
systematicky, měla vytvořený strategický plán, který pruţně reaguje na pravidelné
analyzování současného stavu a tím rozvíjí koncepci i cíle organizace.
Předpokladem pro efektivní řízení školy jsou znalosti ředitele v oblasti školského
managementu, které eliminují těţkosti v práci začínajících, ale i zkušených ředitelů škol.
Teoretická část bakalářské práce je především zaměřena na kompetence ředitelky mateřské
školy. Ty jsou seřazeny tak, jak se vzájemně prolínají a časově na sebe navazují.
Cílem této práce je zjištění, zda začínající ředitelky vyuţívají plně svých kompetencí.
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1

Role začínající ředitelky
Ředitelská funkce – nová životní a profesní role


Mění se její společenské zařazení i hodnocení – je vnímána jako odpovědný
činitel a oficiální představitel – reprezentuje.
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Je chápána jako osobnost, které má autoritu.



Měla by být spravedlivá a nestranná.



Je více informovaná, přesto musí být diskrétní.



Je odpovědná za svou práci, ale i za práci druhých.

Řízení školy – management


,,Řízení je takové vedení lidí a takové vyuţití prostředků, které dovolí
dosáhnout vytyčených cílů humánním, ekonomickým a racionálním
způsobem.



Řízení je proces, který má přinést ţádoucí výsledky za pomoci nejlepšího
vyuţití lidských, materiálních a finančních zdrojů, které má organizace
k dispozici.“1

S procesem řízení školy jsou spjaty poţadavky na kvalifikaci vedoucích pracovníků. Kaţdý
pracovník by měl vycházet ze základního vztahu :
,,Úspěšně řídit = znát + mít pravomoc + chtít + stačit.“2
Z uvedeného vztahu vyplývá, ţe úspěšná činnost ředitelky předpokládá :


Vysokou úroveň odborných vědomostí a dovedností, jejich neustálé rozvíjení.



Respektování zásad procesu delegování, dodrţování proporcí mezi úkoly a
pravomocemi.



1
2

Vyuţívání principů motivace a hodnocení.

Bečvářová, Z. Současná mateřská škola a její řízení.-1.vyd.-Praha: Portál, 2003, s.37. ISBN 80-7178-537-7
Hron, J. Teorie řízení.-4.vyd.-Praha: Credit, 2003, s.1. ISBN 80-213-0695-5
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2.1

Druhy řízení


Technické – zabývá se materiálním a technickým vybavením školy :
o pomůcky, vhodný nábytek, elektronika
o sociální vybavení
o opravy a výměny zařízení školy, rekonstrukce aj.



Ekonomické – udává povinnosti ředitelky :
o vést účetnictví
o sestavovat vnitřní organizační směrnice
o

dbát na správný oběh účetních dokladů

o dodrţovat zásady pro oceňování a evidenci dlouhodobého
majetku,odpisový plán, evidence zásob
o archivování účetních záznamů
o spravování peněţních fondů


Vedení lidí (personální ) – je zaměřeno na ovlivňování lidských faktorů.
Zajímá se především o :
o znalost lidí a porozumění jim
o dovednost stimulovat je a motivovat
o dovednost řídit je
o dovednost kontrolovat je a hodnotit



Koncepční ( filosofie školy ) - lze jej vyjádřit jako :
o stanovení cílů
o projektování, plánování
o stanovení postupu – strategie
o kontrola
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Styly řízení

2.2

Jsou tříděny dle :


chování vůdců



vlastnosti osobnosti řídícího pracovníka



stimulační podmínky a síly

AUTOKRAT - DEMOKRAT - VOLNÁ UZDA
Dobrý vedoucí pracovník by měl měnit svůj styl řízení podle aktuální situace, neboť všechny
typy řízení mají za jistých podmínek svá oprávnění.

2.3

Školní management

Má strukturní výstavbu cílů a funkcí ( analytik, akční typ, administrativní typ a vizionář ). Pro
správný chod školy je důleţité, aby ředitelka vhodně a uváţlivě obsadila členy tohoto týmu,
při čemţ vychází z charakteru a vlastností řídícího pracovníka jako jsou :


disponibilita – dosaţitelný v čase
-



vhodně vnitřně naladěný

rozhodnost – přijímá rozhodnutí daná zákony a nařízeními, uvádí je v praxi, svá
rozhodnutí umí zdůvodnit



řešení konfliktů – vyuţívá svých schopností ( komunikativních, organizačních a
rozhodovacích )



vedení lidí – vytváří dobré pracovní podmínky, dbá na pracovní morálku a rozvoj
odbornosti, umí pomoci, vyzdvihnout a ocenit



sebeřízení – jedná vţdy asertivně a pohodově, udrţuje si odstup a jedná rozváţně bez
emocí



nositelé cílů a vizí

,,Ředitelé jsou stavitelé školství – jako odpovědní činitelé musí dát zřetelně najevo, kterých
hodnot chtějí ve škole dosáhnout a prosadit . Tyto hodnoty musí být všeobecně známy.“3

3

Černíková, H. Teorie a praxe školského managementu. PedF UK-CŠM Modul Řízení pedagogického procesu,
Praha, 2004
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2.4

Fáze řídícího procesu



,,analýza – nalezení, pojmenování a popsání problémů



konstrukce – stanovení koncepce, cílů i organizace



realizace – provedení



evaluace – hodnocení – včetně kontroly a sebehodnocení“4

Prvořadým úkolem začínající ředitelky je, provést analýzu současného stavu a situace ve
škole. Zjistit v jakých podmínkách se škola nachází, co je zapotřebí změnit nebo naopak
rozvinout a jakým směrem se dále ubírat. Je důleţité, seznámit zaměstnance s novou vizí
školy a přesvědčit je o potřebě změny. K vyhodnocení současného stavu je vhodné vyuţít
SWOT analýzu.
2.4.1

SWOT analýza

-

analýza silných a slabých stránek školy, analýza hrozeb a příleţitostí

Je důleţité, vyvarovat se chybných kroků jako jsou např.:

2.4.2



analýza proběhne bez důkladné přípravy



v krátkém časovém úseku



je ovlivněna momentální nestabilní situací v kolektivu



neúčastní se jí všichni zaměstnanci
Etapy SWOT analýzy


příprava



formulace kritérií analýzy vnějších a vnitřních zdrojů – vyuţití existující
metodiky, vytvoření vlastní analýzy

4



vytváření strategií



volba strategie



implementace strategie

Bečvářová, Z. Současná mateřská škola a její řízení.-1.vyd.-Praha: Portál, 2003, s.37. ISBN 80-7178-537-7
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Plánování

3

Plánování představuje takové aktivity které jsou zaměřeny na určování cílů a stanovení
postupů, jak těchto postupů dosáhnout. Výsledkem plánování je plán. ,,Z kaţdého plánu by
měly být zřejmé dvě skutečnosti :


čeho chceme dosáhnout



jak toho chceme dosáhnout“5

3.1

Plánování ředitelky mateřské školy

Jednou z hlavních kompetencí ředitelky mateřské školy je plánování. Je východiskem pro
další manaţerské funkce jako jsou : organizování, vedení – motivování, personalistiku,
koordinaci, kontrolu, hodnocení a evaluaci. Je to metoda, kterou lze dosáhnout naplnění vize a
cílů školy. Při plánování ředitelky školy se setkáváme s plány krátkodobými, střednědobými i
dlouhodobými. ,,Z hlediska typů bývají klasifikovány jako :


poslání



úkoly, cíle



strategie



taktiky



postupy



pravidla



rozpočty“6

Nejdůleţitější plánování při řízení školy se týká oblastí: pedagogické, ekonomické personální,
právní, spolupráce se zřizovatelem, dále pak s rodiči, sponzory a ostatními partnery.

5

Veber, J. a kolektiv. Základy managementu.-2.vyd.-Praha: Fortuna, 2003, s.41. ISBN 80-7168-654-9
Černíková,H. Teorie a praxe školského managementu. PedF UK-CŠM Modul Řízení pedagogického procesu,
Praha, 2004
6
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Plánování ředitelky mateřské školy v oblasti pedagogické

3.2

Stěţejním a závazným programovým dokumentem je Školní vzdělávací program, který
vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Představuje filozofii
školy, její charakteristiku a informace o podmínkách, průběhu i hodnocení vzdělávání. Jeho
součástí jsou plány :

3.2.1



Pedagogických a provozních porad



Kontrolní a hospitační činnosti



Hodnocení a evaluace



Spolupráce s rodiči



Spolupráce se ZŠ



Spolupráce s partnerskými MŠ



Další vzdělávání pedagogických pracovníků



Změny



Strategický plán rozvoje školy

Strategický plán

Manaţer prosperující organizace, stejně tak i úspěšná ředitelka mateřské školy, má vytyčeny
hlavní cíle k naplňování vize školy, a tak musí mít vytvořen i strategický plán, který :


Pomáhá hodnotit předchozí aktivity



Umoţňuje vytvořit si představu, kde se škola nachází a kterým směrem se chce ubírat



Informuje rodiče



Přispívá k utváření klidné atmosféry ve škole

3.2.2 Plán změny
Začínající ředitelka, především přichází-li z jiného pracoviště, je příznačná bohatým Plánem
změn. Má vizi koncepce školy, se kterou absolvovala konkurzní řízení na danou školu. Tím,
ţe v konkurzním řízení uspěla, dostala podporu ze strany zřizovatele k realizaci svého
záměru. Stojí před nelehkým úkolem, přesvědčit o změnách zaměstnance, ale někdy i partnery
školy. Záleţí jen na ní, jak úspěšně a rychle s vyuţitím svých manaţerských dovedností
změny aplikuje.
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Předpoklad pro provedení změny :
Jasná

Tlak na
provedení

+

vize

Způsobilost
+

změny

provést
změnu

Odvaha
+

provést

=

Změna

první krok

7

Klíčovým nositelem změn ve škole jsou lidé. Změny nastanou jen díky jejich aktivní
spolupráci. Proto je zapotřebí vzdělávat nejenom ředitele, ale i učitele.
Při managementu změny je nutné vyvaţovat zaměření na lidi a zaměření na úkoly. Stejně tak
emocionální i racionální stránku věci.

3.3

Plánování času

Aby nebyly priority ředitelky určovány činností a potřebami jiných, měla by mít vytvořen
rámcový časový plán svého dne či týdne. Tím odbourá skutečnost, ţe se zabývá pouze
problémy a můţe tak čas věnovat příleţitostem. ,,Čím více času věnuje časovému plánování
určitého úkolu nebo projektu, tím méně času bude potřebovat na jeho provedení.“8

4

Organizování

Organizovat znamená utvářet organizaci. Úkolem organizování je stanovení co
nejvhodnějšího postupu za účelem dosaţení zvolených cílů včetně zajištění personálního
obsazení, materiálně-technického zabezpečení, ale i bezpečnosti, hygieny a psychohygieny.
4.1

Organizační struktura školy

,,Kaţdá organizační struktura by měla být projektována tak, aby bylo jasné kdo, kde a jaké
úkoly má plnit, kdo je odpovědný za výsledky. Měla by odstraňovat překáţky při provádění
činností a vytvářet rozhodovací a komunikační sítě na podporu podnikových cílů.“9

7

Eger, L. Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu.-1.vyd. Plzeň: Fraus, 2006, s.31 ISBN: 807238-583-6
8
RAABE. Řízení mateřské školy. Praha: Dr. Josef Raabe s.r.o., 2007
9
Koontz, H.; Weihrich, H. Management. Praha,Victoria Publishing, 1993. ISBN 80-85605-45-7
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,,Umoţňuje také účelně uplatnit princip subsidiarity, coţ je přenesení rozhodovacích
pravomocí na ty stupně řízení, které jsou s řízenou činností nejvíce spjaty.“10
Ředitelka školy
zástupkyně

provozářka ŠJ

domovnice

učitelky

kuchařky

uklízečky, topič

Organizování řízení školy není ovšem jen záleţitostí sestavení organizačního schéma.
Výsledkem organizování ředitelky mateřské školy je také organizační řád, správní řád,
spisový řád, vnitřní normy jako předpisy, směrnice, pokyny, návody, příkazy atd.
Ředitelka školy má povinnost kontrolovat plnění daných úkolů a v případně pochybení,
vyvozovat následná opatření.
Začínající ředitelka musí v krátkém čase zmonitorovat úroveň a funkčnost organizační
struktury. Stejně je tomu tak i v případě funkčnosti informačního systému školy. V případě, ţe
nefungují pruţně nebo vůbec, je zapotřebí tuto situaci neodkladně řešit, komunikovat.

5

Delegování

,,Delegování umoţňuje manaţerovi věnovat více času prioritním úkolům, šetří mu čas,
motivuje pracovníky a umoţňuje jim získat nové zkušenosti. Přináší do organizace nové
nápady a přístupy, zjednodušuje proces kontroly a umoţňuje hodnotit pracovníky na základě
individuálního výkonu.“11

5.1

Delegování začínající ředitelky mateřské školy

Schopnost delegovat úkoly patří k základním dovednostem začínající ředitelky. Delegovat by
měla právě ty úkoly, které řešila jiţ v minulosti, zná dobře jejich problematiku a tudíţ můţe
jen kontrolovat jejich plnění. Získá tak čas, který je pro ni tak drahocenný.

10

Solfronk,J. Kapitoly ze školského managementu. 1.vyd. Liberec: Technická univerzita, 2002. s.23. ISBN 807083-655-5
11
Obst, O.; Prášilová, M. Základy školského managementu. Olomouc, Univerzita Palackého, 2001
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5.2 Efektivní delegování
Závisí na :

6



jasně definovaných cílech s určením času



jasně definovaných kriteriích



na přehledu postupů nebo kontrolních bodů

Kontrolování

,,V managementu platí stará a často opakovaná zásada, ţe bez kontroly není vedení.“12
Kontrolování a hodnocení v mateřské škole

6.1


,,Kontrola je nedílnou součástí řízení mateřské školy, znamená dozor, dohled, jde o
činnost zprostředkující poznání, jak se dodrţují určité předpisy, normy, jaký je průběh
a výsledek práce.



Hodnocení znamená konstatování skutečnosti, určování pozitivního nebo negativního
významu předmětu. Je posuzován formou klasifikace – vytknutí chyb, pochvala.



Sebehodnocení je definováno obdobně, ale směrem k vlastní osobě. Je důleţité
uvědomit si, jestli stanovené cíle plním správně a ujasnit si pozitiva a negativa své
práce.



Evaluace – vyhodnocování je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Je to
proces systematického shromaţďování informací a analýzy informací podle předem
stanovených kritérií za účelem dalšího vyhodnocování.“13

Aby byla kontrola efektivní, musí být uskutečňována pravidelně a ve všech oblastech řízení
mateřské školy. Některé kontroly jsou předem dané – vnější kontrola (ČŠI, finanční, BOZP a
PO atd.). Vnitřní kontrolu plánuje a uskutečňuje sama ředitelka nebo jí pověření pracovníci.
Ředitelka má vypracovaný vlastní plán kontrol, podle kterého kontroluje plnění stanovených
cílů a vizí školy.

12

Vodáček, L.; Vodáčková, O. Management: Teorie a praxe v informační společnosti. Praha, Management
Press, 1996. ISBN 80-85943-19-0
13
Bečvářová, Z. Současná mateřská škola a její řízení. -1.vyd. Praha: Portál, 2003.s.111-112. ISBN 80-7178537-7
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7

Dosavadní řešení problému

Začínající ředitelka vstupuje do své nové ţivotní role prostřednictvím konkurzního řízení.
Přestoţe musela prokázat své vědomosti z oblasti teorie řízení, záhy zjistí, ţe skloubit je
s praxí, vyţaduje znalosti v oblasti školského managementu.
Nastupuje-li do pedagogické praxe začínající učitelka, uvádí jí zkušená kolegyně. Nastupujeli do praxe začínající ředitelka, je odkázána sama na sebe. Zkušená kolegyně ráda poradí, ale
není to pomoc soustavná, se zpětnou vazbou – kontrolu. Je tedy na ní samotné, vše
zvládnout.
V dnešní době má ředitelka moţnost vyuţívat různé odborné publikace a časopisy, které ji
pomáhají při řízení mateřské školy, jsou to například :


Vedení mateřské školy, RAABE



Průvodce rokem ředitele MŠ a ZŠ, ANAG



Rukověť ředitelky mateřské školy, ATRE



Řízení ve školství, nakl. Učitelská unie



Řízení školy – odborný měsíčník pro ředitele škol, ASPI a.s. a další

Z dostupné literatury není znám výzkum dosavadního řešení zaměřený na problematiku
začínající ředitelky mateřské školy.
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8 Výzkumné šetření


Cíl výzkumného šetření

Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjištění, do jaké míry vyuţívají začínající ředitelky
mateřských škol svých kompetencí. Které oblasti řízení jim způsobují těţkosti a zabírají jim
tak nejvíce času, naopak, které zvládají úspěšně. Součástí výzkumu bylo i porovnání výsledků
řídící práce začínajících ředitelek s ředitelkami s praxí řízení od pěti let výše.


Obsah výzkumného šetření
o První část výzkumného šetření monitoruje identifikační údaje o škole, ředitelce
( délka praxe, vzdělání aj. )
o Druhá část zjišťuje informace o oblastech řízení začínajících i zkušených
ředitelek mateřských škol z pohledu časové náročnosti, porovnání.
o Třetí část ověřuje hypotézy v oblastech řízení začínajících ředitelek, zda
vyuţívají plně svých kompetencí.



Formulace hypotéz:
Hypotéza č. 1: Začínající ředitelky nevyuţívají plně svých kompetencí v oblastech
řízení oproti ředitelkám s delší praxí.
Hypotéza č. 2: Ředitelkám – absolventkám studia Školského managementu nepůsobí
těţkosti organizování, plánování a kontrola na rozdíl od ředitelek bez vzdělání
v oblasti řízení.



Pilotáţ

Výzkumnému šetření předcházelo pilotní šetření, které bylo provedeno v mateřských školách
městské části Praha 8. Nejprve metodou dotazníku, později i diskusí v rámci měsíčního
setkání ředitelek. Z čehoţ vyplynulo, ţe některé respondentky neporozuměly otázce v druhé
části dotazníku – oblasti řízení. ,,Které oblasti řízení věnujete nejvíce času ? Uveďte v %.“
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Otázka byla pozměněna : ,,Uveďte v % ( celkem 100% za všechny oblasti).“ Dotazník byl
dále doplněn o otázku : ,, Zda začínající ředitelka působila na současné škole jiţ před
jmenováním do funkce, či přišla ze školy jiné.“ Otevřené otázky nebyly zařazeny, a to
z důvodu obsaţnosti dotazníku, a dále pak i vzhledem k moţnosti vyhodnocení.
Otázky v dotazníkovém šetření jsem formulovala na základě stanoveného cíle výzkumného
šetření tak, aby korespondovaly časový vývoj začínající ředitelky v rámci svých kompetencí.
Text dotazníku je přílohou č.1.
Dotazník se skládá ze tří částí : 1) identifikační údaje, 2) určení časové náročnosti
jednotlivých oblastí řízení %, 3) údaje o vyuţívání kompetencí ředitelky.
Šetření bylo zaměřeno na samostatné MŠ a sloučené MŠ +MŠ. Sloučené MŠ + ZŠ byly
z výzkumného šetření vyloučeny a to z důvodu skutečnosti, ţe na těchto školách ředitelé
vyuţívají v řídící práci administrativní a ekonomické pracovnice, na které tak přenášejí dané
kompetence. Všechny školy jsou samostatnými právními subjekty.

Respondenti
Celkem bylo osloveno 70 škol z hl.m. Prahy a Středočeského kraje. Vytypováno tak bylo 35
začínajících ředitelek mateřských škol a dalších 35 ředitelek mateřských škol s praxí řízení od
pěti let výše.


Z celkového počtu 70 bylo vráceno 52 dotazníků, coţ je 74,3%.



Návratnost dotazníků začínajících ředitelek z počtu 35 byla 27, coţ je 77,1%.



Návratnost dotazníků ředitelek s praxí řízení od pěti let výše z počtu 35 byla 25, coţ
je 71,5%.

Celková návratnost dotazníků byla 74,3%, coţ povaţuji z hlediska výzkumného šetření
v rámci závěrečné bakalářské práce za vypovídající vzorek.
Jako začínající ředitelky jsou označeny ředitelky s praxí řízení do dvou let.
Druhou skupinu dotazovaných tvoří ředitelky s praxí řízení pět let a výše.
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1.Část výzkumného šetření – identifikační údaje
Tabulka č.1
škola

ředitelka s praxí řízení ředitelka s praxí řízení

průměrný počet tříd

do 2 let

od 5 let výše

samostatná MŠ

24

21

4

sloučená MŠ + MŠ

3

4

7

celkem

27

25

---

Z tohoto šetření vyplývá, ţe nejčastějším typem školy je zastoupena samostatná mateřská
škola s počtem čtyř tříd. Kde se vzdělává průměrně 100 dětí (max. 112) ve věku 3 aţ 7 let při
personálním obsazení osmi pedagogy a 6 zaměstnanci provozu.
Tímto byla dána shodná kritéria na rozsah – velikost školy.
Tabulka č.2
Před jmenováním do funkce
ředitelky působily jako :

ředitelka začínající

ředitelka s praxí od pěti let

učitelky

20

6

zástupkyně

7

19

na současné škole

12

20

na jiné škole

15

5

Porovnáním zjistíme, ţe nově jmenované ředitelky oproti ředitelkám s víceletou praxí
přicházejí častěji z jiných škol neţ tomu bylo v minulosti a liší se i počtem jmenovaných
z řad učitelek x zástupkyň ředitelek. Coţ je pro školy velmi přínosné.
Tabulka č.3
ředitelka začínající

ředitelka s praxí od pěti let

průměrný počet let
pedagogické praxe

18,5

38,2

1,5

13,4

průměrný počet let praxe
řízení školy
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Z tohoto výzkumu je patrné, ţe věk i celkový počet let pedagogické praxe při jmenování do
funkce ředitelky mateřské školy se sniţuje. Začíná se tak i ve školství projevovat jev známý
z managementu ziskových organizací a to, ţe mezi manaţery přicházejí stále mladší lidé, kteří
mívají obvykle větší rozsah vědomostí, jsou kreativnější a mají chuť se neustále vzdělávat.
Tabulka č.4
Nejvyšší dosaţené vzdělání, vzdělání v oblasti řízení ředitelek mateřských škol :
SPgŠ

VŠ

Funkční studium Školský
management

začínající řed.

23

4

8

5

ředitelka s praxí

22

3

7

10

Z celkového počtu začínajících ředitelek 27, absolvovalo 13 vzdělání v oblasti řízení, je to
48%, coţ je vzhledem k jejich průměrné délce řídící praxe 1,5 let velmi uspokojivé zjištění.
Svědčí to i o tom, ţe si současné ředitelky mateřských škol uvědomují, jak opodstatněné je
jejich vzdělání v oblasti řízení. V oblasti řízení se stále častěji vzdělávají i ředitelky
s víceletou praxí, korespondují tak potřeby pro kvalitní vedení současné školy. Nároky a
poţadavky v oblastech řízení stále narůstají. Vzhledem k dosavadnímu dostačujícímu
vzdělání ředitelek,co by absolventek SpgŠ je patrný nedostatek vědomostí v oblasti
ekonomické, personální, právní, materiálně-technické apod. Zůstává tedy otázkou, zda-li by
SpgŠ a Pedagogická Lycea neměla studijní osnovy přizpůsobit poţadavkům a trendům
současného školství?
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2. Část výzkumného šetření
Zaměřuje se na oblasti řízení z pohledu náročnosti a časového vytíţení ředitelek
mateřských škol, dále pak porovnání výsledků zjištění začínajících a zkušených ředitelek.


Začínající ředitelky – znázornění oblastí řízení z pohledu časové náročnosti.

35,00%

30,00%
výchovně vzdělávací
ekonomická

25,00%

administrativní
personální

20,00%

právní
organizační

15,00%

plánovací
kontrolní

10,00%

údržba objektu
ostatní

5,00%

0,00%
1

Výsledek výzkumného šetření prokázal skutečnost, ţe nejvíce těţkostí a časových ztrát
způsobují začínajícím ředitelkám právě oblasti administrativní, ekonomická a výchovně
vzdělávací. Projevují se zde opět rezervy znalostí a praxe jednotlivých oblastí. Začínající
ředitelky věnují nejvíce času těmto oblastem i z důvodu zabezpečení ,,klidného“ chodu
školy. Nejméně času pak věnují oblastem právní, organizační a plánovací. Výjimku
tvoří začínající ředitelky – absolventky školského managementu, u kterých byly
procentuálně vyjádřené oblasti řízení téměř ve shodě. Uvědomují si, ţe právě oblasti
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plánování, organizování i kontroly dokáţí vytvořit podmínky pro systematickou a
cílevědomou činnost.


Ředitelky s praxí nad pět let - znázornění oblastí řízení z pohledu časové
náročnosti

20,00%
18,00%
16,00%

výchovně vzdělávací

14,00%

ekonomická
administrativní

12,00%

personální

10,00%

právní
organizační

8,00%

plánovací

6,00%

kontrolní
údržba objektu

4,00%

ostatní

2,00%
0,00%
1

Výsledky výzkumného šetření těţkostí a časových ztrát ředitelek s praxí nad pět let výše
prokázaly, ţe jejich řídící práce je více organizována, umí plánovat, ve své řídící práci se ve
velké míře zabývají kontrolou, delegují, pracují systematiky a ne nahodile. Většina z nich
uvedla, ţe na oblast ,,ostatní“ jim uţ ale nezbývá čas. Přesto, ţe mají jiţ bohaté zkušenosti i
delší praxi, mají i ony stále pocit, ţe práce neúměrně narůstá a tudíţ se některé oblasti řízení
jako jsou administrativní a ekonomická upřednostňují na úkor oblastí zbývajících.
Zkušené ředitelky navrhují přijmout i do mateřských škol administrativní – ekonomickou
pracovní sílu, popřípadě sníţit či zrušit ředitelkám úvazek přímé výchovné práce s dětmi.
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Tabulka č.5
Vyhodnocení průzkumného šetření porovnání časového zatížení a náročnosti řídící
práce ředitelek začínajících a zkušených v % ( celkem 100%).
oblasti řízení

ředitelky začínající

ředitelky s praxí od pěti let

výchovně vzdělávací

16,6%

7,5%

ekonomická

13,3%

19,1%

administrativní

33,3%

18,9%

personální

7,5%

8,1%

právní

2,6%

2,1%

organizační

3,3%

12,5%

plánovací

5%

7,8%

kontrolní

6,2%

18,1%

7%

5,2%

5,2%

0,7%

údrţba objektu
ostatní

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

ředitelky začínající
ředitelky s praxí od pěti let

15,00%
10,00%
5,00%
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Z grafového porovnání výsledků šetření začínajících i zkušených ředitelek mateřských škol je
patrné, ţe křivka znázorňující činnosti začínajících ředitelek má výkyvy ve srovnání s křivkou
ředitelek s delší praxí, která se v průměru pohybuje mezi čísly 10 aţ 15%.

3.Část výzkumného šetření
V této části byly ověřovány informace, které vedly k zjištění, do jaké míry vyuţívají
začínající ředitelky svých kompetencí. Otázky byly kladeny v chronologickém pořadí,
vzhledem k časovým posloupnostem řídící práce začínající ředitelky.



Znají všichni zaměstnanci vizi školy?

7%

45%
48%

odpovědi
ANO
SPÍŠE ANO
SPÍŠE NE

počet respondentů
12
13
2

ano
spíše ano
spíše ne
ne

vyjádřeno v %
44,5
48,1
7,4

Ve většině případů znají všichni zaměstnanci vizi školy, otázkou je, zda jí respektují a jsou-li
jí nakloněni.
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Jsou o ni přesvědčeni?

19%

22%
ano
spíše ano
spíše ne
ne

30%
29%

Z průzkumu je patrné, ţe téměř 50% začínajících ředitelek má těţkosti s prosazením své vize
školy. Okolnosti mohou být různé, buď je příčinou příchod nové ředitelky z jiné školy,
zaměstnanci pak mohou mít obavy z takzvaného narušení dosavadního chodu školy. Nebo
zaměstnanci vnímají změny s příchodem nové ředitelky jako neopodstatněné a je tedy na nové
ředitelce, aby zaměstnance přesvědčila a pro vizi školy je získala.
Je důleţité, aby doloţila patřičné důkazy, které vypovídají o dosavadním stavu a chodu školy,
proto je vhodné vytvořit SWOT analýzu, a to se zapojením všech zaměstnanců školy.



Vyuţíváte SWOT analýzu, popř.jiné průzkumy?

19%
32%

ano
spíše ano
spíše ne
30%

ne

19%

Zajímavé zjištění bylo, ţe SWOT analýzu vyuţívají pouze absolventky studia Školského
managementu.Odpověď spíše ano volily absolventky Funkčního studia.
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Máte vypracovaný strategický plán?

22%
38%

22%

ano
spíše ano
spíše ne
ne

18%

Tyto odpovědi potvrdily výsledky šetření ve 2.Části výzkumného šetření, ţe začínající
ředitelky nevyuţívají plně ve své řídící práci kompetencí v oblasti plánování. Strategický plán
mají vypracovány opět jen ředitelky – absolventky studia Školský management.



Plánujete spíše nahodile?

0%
26%
37%

ano
spíše ano
spíše ne
ne

37%

Ţádná ředitelka nepotvrdila, ţe plánuje nahodile. Vyrovnaný počet je při tvrzení spíše ano x
spíše ne. Sedm ředitelek toto tvrzení vyvrátilo.
Výsledky výzkumu v oblasti plánování dokazují, ţe začínající ředitelky z větší míry tuto
oblast řízení podceňují nebo neznají své kompetence, moţnosti a vzhledem k tomu je ani při
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své řídící práci plně nevyuţívají. Plánování vyuţívají dle průzkumu studentky Školského
managementu.



Máte fungující management?

0%
30%
ano
spíše ano
spíše ne
ne

52%

18%

Pouze 48 % ředitelek se přiklonilo k tvrzení, ţe má fungující management.
Začínající ředitelky by měly k vedení školy přistupovat jako manaţerky a uvědomit si, ţe
stejně tak jako vedení dobře prosperujícího podniku, tak i kvalitně fungující škola musí mít
hodnotný a spolupracující školní management. Jeho vývoj a utváření je v rukou ředitelky.


Pedagogický sbor povaţujete za spolupracující?

7%
0%

48%
45%
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ano
spíše ano
spíše ne
ne

Z průzkumného šetření je patrné, ţe na většině škol (93%) se daří týmové spolupráci.
Skutečností je, ţe mateřské školy vzhledem k menšímu počtu zaměstnanců dokáţí vytvářet
kvalitní pracovní skupiny, které organizují zajímavé projekty jako jsou např. oslavy Dne dětí,
zahradní slavnosti, dětské olympiády, dramatická vystoupení, Vánoční a Velikonoční dílny,
Masopust aj. Pracovní skupina má společný cíl, jenţ sdílejí jednotliví členové. Jejich působení
na sebe navazuje a vzájemně se doplňuje. Všichni mají rovné postavení, stmelují je dobré
mezilidské vztahy a někdy i společná minulost. Důleţitá je zde i atmosféra důvěry a jasné
vymezení rolí a odpovědností.
Výzkum však i prokázal, ţe na některých školách (pouze 7%) se spolupráci nedaří. Otázkou
zůstává, co je toho příčina, zda špatné klima školy nebo např. nefunkční informační systém?



Existuje ve škole funkční informační systém?

Dotazované školy nepotvrdily nedostatky či problémy s fungováním informačního systému.
Základem dobré práce, ale i vývoje školy je dobrá informovanost a to nejen vnitřní, ale i
vnější.Mezi nejčastější formy komunikace patří ústní a písemná. Ústní komunikace je rychlá a
účinná a především osobní. Informace formálního a trvalého charakteru jako např.nařízení,
příkazy vedoucího, směrnice, bezpečnostní předpisy aj. jsou formou písemné dokumentace.
V dobře fungujícím systému jdou toky informací všemi směry: ze shora dolů a naopak, dále
pak horizontálně i diagonálně.
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Máte fungující organizační systém?

Všechny školy potvrdily funkčnost organizačního systému. Znamená to tedy, ţe ve všech
školách existuje organizační struktura, všichni členové vědí kdo, kde a jaké úkoly má plnit a
kdo je odpovědný za jejich výsledky. Vzhledem k tomu, ţe předchozí graf prokázal i
funkčnost informačního systému, je pro školu typické, ţe lidé na sebe působí v různých
úrovních nejen vertikálně, ale i horizontálně a diagonálně.
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Delegujete úkoly?
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Delegování má velmi úzkou vazbu na organizování. Patří ke klíčovým vlastnostem manaţera.
Můţe být i účinným nástrojem motivace pracovníků. Z výzkumu je patrné, ţe většina škol
(93%) vyuţívá této kompetence, coţ vypovídá o informovanosti zaměstnanců a participací,
podílení zaměstnanců na řízení.


Delegujete pravomoci?
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Průzkum dokazuje, ţe téměř polovina (48%) z dotazovaných respondentek má obavy
z delegování pravomocí. Začínající ředitelky by se měly zabývat otázkou, jaké
spolupracovníky kolem sebe chtějí mít? Pokud nechtějí zaměstnávat nesamostatné jedince,
musí získat lidi pro společnou vizi školy a pravidelně s nimi komunikovat, seznamovat je
s cíli, ale i rozpočtem školy.


Máte vymezeny kompetence, ve kterých rozhodujete výhradně Vy sama?
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Začínající ředitelky prokázaly výsledkem tohoto šetření, ţe mají vymezeny kompetence, ve
kterých rozhodují výhradně samy. S největší pravděpodobností nemají ještě vzhledem ke své
krátké praxi pocit dostatečné důvěry v ostatní zaměstnance, aby mohly delegovat pravomoci
např. v oblasti ekonomické, právní, personální. Vzniká tu však nebezpečí, ţe v případě delší
nepřítomnosti ředitelky školy, nejsou spolupracovníci schopni ji zastoupit a vést školu.


Přijímají zaměstnanci ochotně změny?
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Větší část dotazovaných (63%) odpověděla, ţe zaměstnanci spíše nechtějí přijímat změny.
Proces změny by měl být řízen strategicky. Nejprve provést diagnostiku s určením
identifikace vhodné inovace. Do tohoto procesu by měli být zapojeni všichni zaměstnanci.


Umíte zaměstnance přesvědčit o potřebě změny?
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Zaměstnance je zapotřebí o změně soustavně přesvědčovat, tak aby pochopili změnu a byli na
ní připraveni. 89% tázaných potvrdilo, ţe umí zaměstnance o změně přesvědčit, coţ je velmi
pozitivní zjištění.Důleţité je, přenést iniciativu na jednotlivé zaměstnance, vysvětlit jim přínos
či výhody, které sebou změna přinese např. zlepšení školního klima, image školy,
zjednodušení pracovních úkonů aj.
11% respondentek uvedlo, ţe spíše nedokáţí své zaměstnance o potřebě změny přesvědčit.
,,Ačkoli jsou zde manaţeři od toho, aby se věci děly, často při řízení změny chybují.“

( Everard, Morris, Wilson, 2004)



Chápete kontrolu jako příleţitost k dalšímu rozvoji školy?
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Většina škol ( 70%) z dotazovaných chápe kontrolu jako příleţitost k dalšímu rozvoji školy.
Povinností současné školy je pravidelné provádění kontroly a to jak vnější, tak i vnitřní,
v různých rovinách se zapojením maximálního počtu zaměstnanců. Přestoţe si začínající
ředitelky uvědomují opodstatněnost kontroly, tak je i z předešlých zjištění patrné, ţe jí
nevěnují díky časové náročnosti a vytíţenosti jiných oblastí řízení tolik času, kolik je
zapotřebí. Ve většině případů řeší tento deficit tím, ţe kontroly např. v oblasti pedagogické –
hospitace delegují na své zástupkyně.
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Máte vyhrazeny hodiny pro styk s veřejností?

Hodiny pro styk s veřejností jsou vhodným nástrojem komunikace školy, coţ potvrdilo i 67 %
dotazovaných začínajících ředitelek škol, které je vyuţívají. Přestoţe jsou v dnešní době
moţnosti komunikace rozšířeny o internetovou poštu či mobilní telefonování, osobní kontakt,
zvláště při řešení případných stíţností, je vhodnější. Rodiče či široká veřejnost má tak
moţnost v určeném čase navštívit vedení školy a v rámci příjemného posezení vyřešit
potřebné záleţitosti.
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67%

Komunikujete pravidelně se zástupci rodičů?

Pouze 56 % začínajících ředitelek zapojených do výzkumného šetření potvrdilo pravidelnou
komunikaci se zástupci rodičů. Coţ vzhledem k současným trendům – škola otevřená
instituce veřejnosti a spolupracující s partnery, není uspokojivé. Začínající ředitelky by
neměly pravidelný kontakt s rodiči podceňovat neboť je to vhodný prostředník pro utváření
školního klima a kvality školy. Vzájemná důvěra a atmosféra posílí vnímavost jednoho
k druhému spolu s ochotou naslouchat a být připraven ke komunikaci s ním.
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Zjišťujete názory rodičů pomocí dotazníků?
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Opět pouze 56 % začínajících ředitelek potvrdilo, ţe zjišťuje názory rodičů pomocí dotazníků,
zbylých 44 % se s největší pravděpodobností o názory rodičů nezajímá, coţ není správné. I
kdyţ je časová vytíţenost ředitelek značně vysoká, neměly by zůstávat lhostejné k názorům
rodičů a měly by si svoji řídící práci umět vhodně organizovat, tak aby jim vţdy zůstal časový
prostor pro komunikaci s rodiči. Ředitelky, které tak nečiní, dopouštějí se zásadní chyby.
Chybí jim tak zpětná vazba pro aktivity školy, nemluvě o participativním vztahu s rodiči.
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Máte participativní vztah se zřizovatelem?
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Začínající ředitelky potvrdily v 86 %, ţe spolupracují na partnerské úrovni se zřizovatelem,
coţ je velmi uspokojivé zjištění. Aby se současné mateřské školy rozvíjely a působily na
vysoké úrovni, je zapotřebí vést mateřskou školu tak, aby byli naplňovány cíle dlouhodobého
záměru.



Spolupracujete pravidelně s dalšími partnery školy?
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Všechny školy potvrdily pravidelnou spolupráci s ostatními partnery. Mezi nejčastější
partnery školy patří mateřské i základní školy v blízkém okolí, dále to jsou partneři z řad
odborníků (pediatr, logoped, oftalmolog, pedagogicko-psychologická poradna, zubní lékař aj.)
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Dalšími partnery jsou: Policie- zajišťuje preventivní programy s bezpečnostní i protidrogovou
tématikou, Hasiči- jenţ seznamují děti s poţární ochranou, technik BOZP a PO, agentury
zajišťující krouţky pro nadané děti, bazén, solné jeskyně, zimní stadion apod.



Vzděláváte se systematicky?

Povinností pedagogických pracovníků, ale i ředitelů je jejich soustavné vzdělávání –
celoţivotní učení. Škola má mít vytvořený plán DVPP a ICT. Plán rozvoje lidských zdrojů je
součástí strategického plánu rozvoje školy. Vzhledem k zjištění, ţe 85 % začínajících
ředitelek potvrdilo systematické vzdělávání, je patrné, ţe na těchto školách je plánování v této
oblasti funkční. . Celá problematika rozvoje lidských zdrojů souvisí se zaváděním řízení
kvality ( TQM ) v organizaci.
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Pracujete více neţ osm hodin denně?

Výsledek tohoto šetření prokázal, ţe 81 % začínajících ředitelek mateřských škol věnuje
své práci více neţ osm hodin denně. Dalších 19 % potvrdilo, tvrzení spíše ano, z čehoţ
vyplývá, ţe začínající ředitelky pracují více neţ osm hodin denně a jak je patrné i
z následujícího grafu, všechny si nosí práci domů. Nabízí se tu tedy několik otázek. Co
způsobuje tento stav? Proč jsou současné ředitelky mateřských škol pracovně
přetěţovány? Přestoţe nemají ekonomické vzdělání, je jejich povinností provádět rozbory

37

0%
19%

ano
spíše ano
spíše ne
ne

81%

hospodaření, nemají ani vzdělání v oblasti právní a personální, přesto za ně zodpovídají atd.
Se vstupem škol do právní subjektivity se přenesla tíha dalších zodpovědností a povinností na
ředitelky mateřských škol, aniţ by se někdo zabýval tím, zda je jejich pracovní náplň přímo
úměrná délce jejich pracovní doby a v poslední řadě i výši jejich finančního ohodnocení.
Tento stav je obdobný i u ředitelek s delší dobou praxe řízení, jejich osmihodinová pracovní
doba je nepostačující, a to jiţ dokáţí na rozdíl od svých začínajících kolegyň lépe svou práci i
čas plánovat a organizovat.



Nosíte si práci domů?
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Další otázkou je, jak dlouho tento fyzický i psychický nápor budou schopny vydrţet
Zajímavá studie o výzkumu učitelských stresorů byla pouţita v letech 2004 a 2005 ve výuce
školského managementu při které téměř 1/3 z dotazovaných uvedla, ţe na prvním místě je
přetíţení a frustrace. S charakteristikou profese učitele, jeho vývojem profesní dráhy a
pracovní zatíţenosti je často spojován burnout efekt = syndrom vyhoření.
,, Syndrom vyhoření je důsledkem dlouhodobě působícího stresu a nevhodného vypořádání se
s psychickou i tělesnou zátěţí. Proces jehoţ vyvrcholením je vyhoření, většinou trvá mnoho
let.“14



Uspokojuje Vás vaše práce?
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Eger,L.: Řízení školy při zavádění školního vzdělávacího programu.-1.vyd.Plzeň: Fraus, 2006, s.61.ISBN: 807238-583-6
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Pouze 7 % začínajících ředitelek potvrdilo, ţe je jejich práce uspokojuje, 86 % se přiklonilo
k odpovědi spíše ano a 7 % odpovědělo, ţe je jejich práce spíše neuspokojuje. Výsledek
tohoto zjištění vede určitě k zamyšlení. Jak zlepšit situaci v oblasti řízení mateřských škol?
Proč začínající ředitelky, které udělaly maximum pro to, aby byly jmenovány do funkce jiţ po
tak krátké době své působnosti mají nad svým rozhodnutím pochyby? Jak pomoci začínajícím
ředitelkám zvládat jejich počáteční těţkosti v oblastech řízení? Jsou začínající ředitelky
dostatečně motivovány k výkonu své funkce? A jsou za své výkony dostatečně ohodnoceny?
Je spravedlivé, ţe za stejné výkony jsou ředitelé škol různě ohodnoceny? Ředitelé škol mají
býti manaţery. Začínající ředitelky si toto nové postavení uvědomují, vzdělávají se v oblasti
školského managementu, jejich práce i myšlení je tímto ovlivněno. Účastní se praxí, které
jsou pro jejich další profesní rozvoj velice podnětné a přínosné. Seznamují se s principy
úspěšnosti ziskových organizací, nicméně nemají podmínky k tomu, aby na svých
pracovištích tyto zkušenosti zúročily či aplikovaly.
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Shrnutí výzkumného šetření

9

Provedení šetření není exaktní analýzou, přesto lze z výsledků šetření formulovat určité
závěry:


Věk a délka pedagogické praxe začínajících ředitelek se stále snižuje.¨

Rozdíl průměrného počtu let pedagogické praxe v době jmenování do funkce ředitelky s praxí
nad pět let řízení se oproti začínajícím ředitelkám sníţil o deset let. Tento výzkum zcela jistě
potvrdil, ţe věk i délka pedagogické praxe nově jmenovaných ředitelek mateřských škol se
podstatně sniţuje. Stále častěji se tak setkáváme se skutečností, ţe vedoucí funkce vykonávají
mladí lidé.


Počet ředitelek, které absolvují vzdělávání v oblasti řízení se zvyšuje.

Začínající ředitelky si uvědomují, ţe k výkonu jejich funkce je nezbytné vzdělání v oblasti
řízení. Z počtu dotazovaných začínajících ředitelek jich 48 % toto vzdělání jiţ má nebo si je
v současné době doplňuje, coţ je vzhledem k jejich krátké době praxe řízení 1,5 let velmi
uspokojivé.


Začínající ředitelky ve srovnání s ředitelkami s praxí nad pět let řízení plně
nevyužívají svých kompetencí.

Na základě analýzy dotazníkového šetření bylo prokázáno, ţe začínající ředitelky nevyuţívají
při své řídící práci kompetence z oblastí plánování, organizování a kontroly, coţ potvrdilo
danou hypotézu.


Kompetencí v oblasti řízení využívají ředitelky studující školský management.

Ve shodě byla tvrzení začínajících ředitelek, které absolvují či absolvovaly vzdělání v oblasti
řízení. Jejich řídící práce je systematická, vyuţívají svých kompetencí, které tak eliminují
počáteční těţkosti. Tímto výsledkem šetření byla potvrzena i tato hypotéza.
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Ředitelky mateřských škol poukazují na vysoké pracovní vytížení.

Začínající ředitelky i ředitelky s praxí řízení od pěti let výše se shodují v tvrzení, ţe je jejich
pracovní vytíţení neúměrné délce jejich pracovní doby. Všechny pracují déle neţ osm hodin
denně, práci si nosí domů.
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Závěr

Práce splnila cíl, který si kladla. Teoretická část objasnila kompetence ředitelky mateřské
školy. S jejím obsahem korespondovala i struktura dotazníku, jenţ byl součástí výzkumného
šetření. Byly tak odhaleny nedostatky v řídící práci začínajících ředitelek mateřských škol a to
především v oblastech organizování, plánování a kontroly. Vzhledem k tomu, ţe v těchto
oblastech nevyuţívají ředitelky svých kompetencí, mívají tak těţkosti a časové ztráty
v oblasti ekonomické a administrativní.
Má-li začínající ředitelka plně vyuţívat ve své řídící práci všech svých kompetencí, je
zapotřebí, aby se soustavně vzdělávala a doplňovala si tak vědomosti v oblasti školského
managementu. Je nezbytné, aby hlouběji pronikla do učení manaţerských dovedností a ve své
práci je plně vyuţívala.
Doporučením pro zlepšení celé situace se nabízí vytvoření tzv. ,,Manuálu pro začínající
ředitelky mateřských škol,“ který by se zabýval celkovou problematikou, upozorňoval by na
moţná úskalí jejich řídící práce a poskytoval návod, jak procházet prvním rokem ve funkci
ředitelky.
Dalším z moţných řešení, jak pomoci začínajícím ředitelkám je vytvoření systému školení,
které se stanou průvodcem prvního roku začínající ředitelky.
V neposlední řadě úplně nejjednodušším a nejdostupnějším řešením, by bylo přidělit
začínající ředitelce během jejího prvního roku konzultanta – tutora v podobě zkušenější
ředitelky.
Postavení ředitelky současné mateřské školy je nelehké, má-li škola prosperovat, rozvíjet se a
vzkvétat, musí ji vést především ředitelka – manaţerka.. K tomu, aby své cíle a vize
naplňovala, musí mít funkční školní management, spolupracující partnery školy, vhodné
materiální a technické podmínky, potom můţe vyuţít a zúročit své vědomosti v oblasti řízení.
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Příloha č. 1

Dotazník pro bakalářskou práci
na téma :

Začínající ředitelka MŠ
Váţené kolegyně,
obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který je anonymní
a jeho výsledky budou pouţity výhradně ke zpracování bakalářské práce. Děkuji Vám za
laskavost a čas.

Jana Smolíková
/ nevyhovující škrtněte, otevřené otázky dopište /
Typ školy:
 samostatná MŠ

sloučená MŠ + MŠ

sloučená MŠ + ZŠ

 právní subjekt od roku :
 počet tříd :
 před jmenováním do funkce jste působila :
na současné škole x jiné škole
zástupkyně ředitelky  učitelka
 délka pedagogické praxe :
 délka praxe ve funkci ředitelky :
 nejvyšší dosaţené vzdělání :
 vzdělání v oblasti řízení :
 máte administrativní pracovnici ?

ANO  NE

 máte ekonomickou pracovnici ?

ANO  NE
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Kterým oblastem řízení věnujete nejvíce uveďte v % (celkem 100%
času, působí Vám nejvíce těžkostí :
za všechny oblasti )
výchovně vzdělávací
ekonomická
administrativní
právní
plánovací
organizační
kontrolní
údrţba objektu a okolí
personální
ostatní
/ odpověď označte kříţkem /
ANO
Znají všichni zaměstnanci vizi školy ?
Jsou o ni přesvědčeni ?
Vyuţíváte SWOT analýzu, popř. jiné průzkumy ?
Máte vypracovaný strategický plán ?
Plánujete spíše nahodile ?
Máte fungující školní management ?
Pedagogický sbor povaţujete za spolupracující ?
Existuje ve škole funkční informační systém ?
Máte fungující organizační strukturu ?
Delegujete úkoly ?
Delegujete pravomoci ?
Máte vymezeny kompetence, ve kterých
rozhodujete výhradně Vy sama ?
Přijímají zaměstnanci ochotně změny ?
Umíte zaměstnance přesvědčit o potřebě změny ?
Chápete kontrolu jako příleţitost k dalšímu
rozvoji školy ?
Máte vyhrazeny hodiny pro styk s veřejností ?
Komunikujete pravidelně se zástupci rodičů ?
(Klub rodičů)
Zjišťujete názory rodičů pomocí dotazníků ?
Máte participativní vztah se zřizovatelem ?
Spolupracujete pravidelně s dalšími partnery
školy ?
Vzděláváte se systematicky ?
Pracujete více neţ 8 hodin denně ?
Nosíte si práci domů ?
Uspokojuje Vás vaše profese ?
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SPÍŠE
ANO

SPÍŠE
NE

NE
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