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Resumé

ANSCHLAGOVÁ,  Dagmar,  Kompetence  ředitelky  mateřské  školy.  Praha:  Universita 
Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, 
Centrum školského managementu, 2007, 56 s. Bakalářská práce.

Práce  se  zabývá  kompetencemi  ředitelek  mateřských  škol  zřizovaných  obcemi 

Královéhradeckého  kraje.  V teoretické  části  jsou  analyzovány  a  popisovány  jednotlivé 

kompetence  z hlediska  pedagogického,  ekonomického,  personálního  a  právního  řízení 

školy. Praktická část je zaměřena na zmapování jednotlivých oblastí řízení z hlediska jejich 

náročnosti  na posouzení  manažerských  dovedností,  odborných znalostí  a  časové zátěže 

s ohledem na velikost školy.

Jejím cílem je poskytnout  teoretickou základnu tématu a ve výzkumném šetření 

zmapovat  jednotlivé  oblasti  řízení  školy,  zjistit,  které  oblasti  v rámci  řízení  jsou 

pro ředitelku z hlediska odborných znalostí nejnáročnější, kolik času věnuje jednotlivým 

oblastem řízení, v jaké oblasti pociťuje potřebu rozšíření a prohloubení svých znalostí.

Práce vychází  z odborné literatury,  platné legislativy a v závěru také z výsledků 

provedeného  výzkumného  šetření.  Management  škol  může  práci  využít  jako  pomůcku 

v základní orientaci v problematice řízení školy, při výkonu jejich každodenní praxe. Práce 

může  také  sloužit  jako ucelená  informace zřizovatelům škol  při  identifikaci  o  kvantitě 

povinností ředitelek mateřských škol při naplňování jejich kompetencí.
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Summary

ANSCHLAGOVÁ, Dagmar, Competency of the director of kindergarten. Prague: Charles 
University  in  Prague,  Faculty  of  Education,  Institute  of  professional  development  for 
people working in education, Centrum of school management, 2007, 56 s. Bachelor work.

This work focuses on competencies  of the directors  of kindergarten established by the 

municipalities  in  the  Hradec  Králové  region.  In  the  theoretical  part,  the  individual 

competencies are analyzed and described in light of pedagogy, economy, human resources, 

and law action in the school. The practical part is focused on mapping the individual areas 

of management in terms of how demanding they are for considering the manager skills, 

professional knowledge, and time with regard to the size of the school.

The target is to provide theoretical base for the topic and in the research part to map the 

individual areas of school management, to find out which areas are the most demanding for 

the director  in  terms  of  professional  knowledge,  how much  time does  she dedicate  to 

individual areas of management, in which area does she feel a need to extend and deepen 

her knowledge.

The work is based on reference literature, valid legislation and at the end also on the results 

of performed research. The management of schools can use the work as a help in basic 

orientation in school management problematic during their everyday practice. The work 

can also serve as comprehensive information for the founders of schools for identification 

of the quantity of duties of the director of kindergarten for fulfilling their competencies.

Key worlds:

kindergarten,  director, legal subject, competence, manager skills, local specifics
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ÚVOD

Po roce 2002 došlo v souvislosti s reformou veřejné správy k významným změnám, 

které se rovněž projevily v odvětví školství. Toto období je charakterizováno postupným 

vytvářením zcela nových norem v oblasti legislativní, systémové i kurikulární. Se vznikem 

strategicky důležitých dokumentů ve školství došlo k přeměnám, které také měly výrazný 

dopad na situaci v mateřských školách (dále jen MŠ). Dotýkaly se nejen klientů MŠ (dětí 

a rodičů),  zaměstnanců  škol  (pedagogických  i  nepedagogických),  ale  především 

managementu školy (ředitele).

Jsou stanoveny nové profesní požadavky na kompetence a činnost ředitelek MŠ. 

Pojem kompetence je zde chápan ve dvou rovinách. První rovina je vymezena  pojetím J. 

Vebra jako „způsobilost úspěšně vykonávat příslušné pracovní činnosti“ (viz. kapitola 1). 

Druhá rovina je  chápána ve smyslu  pravomocí  a  povinností,  které  jsou dány platnými 

právními předpisy.

Tyto  kompetence  se  promítají  do  tří  druhů  řídících  činností,  které  spolu  těsně 

souvisejí,  ale   nelze  je  ztotožňovat.  Jde  o  subsystém  „správní“,  kdy  mluvíme 

o ekonomických,  finančních,  materiálně  technických  a  administrativně  správních 

aspektech řízení.

Další  subsystém  se  týká  řízení  výchovně  vzdělávacích  činností,  zde  vystupují 

do popředí aspekty pedagogické, pedagogicko-organizační, psychologické.

Třetím subsystémem řízení školy je i vedení pedagogických a ostatních pracovníků 

školy. Zde jde o pedagogické, sociálně-psychologické a personální aspekty řízení.

Vzhledem k tomu, že se mění vztahy mezi lidmi ve sféře výchovy a vzdělávání, 

vyjasňují se kompetence a vytvářejí se nová pravidla, stává se těžištěm zájmu nejen řízení 

účelových pedagogických činností, ale především činností ekonomických a ekonomicko-

právních.

V  této  práci  jsem  řízení  pojala  z hlediska  obsahového  kritéria.  Jistě  by  bylo 

zajímavé i jiné dělení např. z hlediska řídících funkcí, tj. plánování a projektování výchovy 

a vzdělávání, organizování výchovy a vzdělávání, kontroly, analýzy a hodnocení výchovy 

a vzdělávání.

Před  rokem  2003  jsem  ukončila  svou  dlouholetou  praxi  ve  funkci  ředitelky 

mateřské  školy,  kdy jsem své řízení  zaměřovala  z velké  části  na oblast  pedagogického 

řízení  školy.  Nicméně  mne  v současné  době zajímá,  a  to  je  i  cílem této  práce,  jak se 
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ředitelky MŠ v Královéhradeckém kraji  zhostily řízení  školy z hlediska pedagogického, 

ekonomického, personálního a právního, a jaké jsou kompetence ředitelek ve zmíněných 

oblastech řízení. 

V další  části  textu  jsou  zpracovány  informace  z výzkumného  šetření,  jehož 

respondenty  jsou  ředitelky  mateřských  škol  z Královéhradeckého  kraje.  Cílem  tohoto 

šetření je zmapovat jednotlivé oblasti řízení z hlediska posouzení náročnosti manažerských 

dovedností, odborných znalostí a jejich časové zátěže s ohledem na velikost školy.

V jednotlivých  kapitolách,  které  se  týkají  pedagogického,  ekonomického 

a personálního  řízení  školy  jsou  v rámci  kompetencí  ředitelky  uvedeny  odkazy 

na jednotlivé právní normy, které se k jednotlivým oblastem vztahují.

V oblasti  pedagogického řízení školy jsou uvedeny odkazy na „školské“ zákony 

a prováděcí vyhlášky, v oblasti ekonomické jsou uvedeny odkazy na „ekonomické“ zákony 

a prováděcí vyhlášky, v oblasti personální jsou uvedeny odkazy na zákon č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, který upravuje širokou oblast týkající se pracovně právních vztahů, školský 

zákon a zákon o pedagogických pracovnicích.

Závěrečná práce může do budoucna sloužit jako příručka pro ředitelky mateřských 

škol,  ve které  budou  zpřehledněny,  systematicky  uspořádány  kompetence  ekonomické, 

právní,  personální  a  pedagogické  s odkazy  na  právní  předpisy,  které  se  k jednotlivým 

oblastem vztahují, dále též může být užitečným exkurzem zřizovatele do práce ředitelky 

MŠ.
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Teoretická část

1. Kompetence  ředitelky  mateřské  školy  z hlediska 

obsahového kritéria

S nástupem do funkce přebírá ředitelka školy odpovědnost za to, aby pracovníci 

škol  měli  k dispozici  vše,  co  k výkonu  profese  potřebují,  aby  jim  byly  vytvořeny  co 

nejlepších podmínky k práci.  Od ředitelky se očekává,  že bude kompetentně vykonávat 

řídící práci a bude tak vzorem pro své spolupracovníky i děti.

Jak uvádí J. Veber a kol.(2000), kompetence manažera – tzn. „způsobilost úspěšně 

vykonávat příslušné pracovní činnosti“ – můžeme posuzovat různým způsobem. Moderní 

pojetí způsobilosti zorný úhel hodnocení posouvá směrem k výstupu, tzn. nikoli hodnotit 

obecné  předpoklady,  ale  hodnotit  faktickou  připravenost  pracovníka  podávat  výkony 

s ohledem na očekávané výstupy v jeho pracovním zařazení. Jde tedy o to, jak je pracovník 

(manažer) připraven vykonávat svou práci.

Po ředitelce školy se vyžaduje, tak jako po každém manažerovi, aby zvládla obě 

řídící dimenze, které s sebou manažerská funkce nese. Jak odbornou dimenzi manažerské 

funkce,  která  představuje  povinnost  a  odpovědnost  rozhodovat  o  cílech  a  strategii 

organizace, o využívání jejich zdrojů i o pracovních postupech jejich jednotlivých útvarů, 

tak personální  dimenzi  manažerské funkce (lidský rozměr  managementu),  což zahrnuje 

vedení lidí směrem k dosažení organizačních cílů. Při výkonu funkce ředitelky jsou její 

kompetence ovlivňovány a vymezovány právními předpisy a dále limitovány přidělenými 

finančními prostředky. Při manažerském rozhodování musí rovněž akceptovat požadavky, 

které jsou na práci školy kladeny ze strany zřizovatele, rodičů i dětí. 

S nástupem  do  funkce  by  měla  ředitelka  znát  řadu  právních  norem  především 

z oblasti  školství,  ekonomiky  a  pracovně  právních  vztahů.  V poslední  době  se  značně 

zvyšuje administrativní práce ředitelek MŠ. I když jsou nároky kladené na profesi ředitelky 

školy  tak  vysoké,  není  vykonávání  této  funkce  (podle  nařízení vlády  č.  75/2005  Sb., 

o stanovení  rozsahu přímé  vyučovací,  přímé  výchovné,  přímé  speciálně  pedagogické  a 

přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogické práce)  podmíněno absolvováním 

odborné (profesní) přípravy pro manažery škol nad rámec učitelské (pedagogické) profese.
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Tato  problematika  je  z části  řešena  §  5  odst.  2)  zákona  č.  563/2004  Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, kdy ředitelka 

školy musí nejpozději do dvou let ode dne, kdy začala vykonávat funkci ředitelky školy, 

absolvovat  studium  pro  ředitele  škol  v rámci  dalšího  vzdělávání  pedagogických 

pracovníků.  Ředitelky,  které  vykonávají  funkci  více  jak  10  let  tuto  povinnost  splnit 

nemusí.

1.1 Pedagogické řízení školy

Problematika  pedagogického  řízení  mateřské  školy  vychází  z níže  uvedených 

právních norem:

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

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ŠZ),

 zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích a o změně některých zákonů,

 vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 

Sb., 

 vyhláška  č.  410/2005  Sb.,  o  hygienických  požadavcích  na  prostory  a  provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých,

 vyhláška  č.  73/2005  Sb.,  o  vzdělávání  dětí,  žáků  a  studentů  se  speciálními 

vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných.

V souladu  s novými  principy  kurikulární  politiky,  zformulovanými  v Národním 

programu  rozvoje  vzdělávání  v České  republice  (tzv.  Bílé  knize)  a  zakotvenými  ve 

školském zákoně, se do vzdělávací soustavy zavádí nový systém kurikulárních dokumentů 

pro vzdělávání dětí, žáků a studentů od 3 do 19 let, které budou od 1. 9. 2007 pro školy 

závazné. Tyto dokumenty jsou tvořeny na dvou úrovních – státní a školní. Státní úroveň 

v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání a Rámcové 

vzdělávací  programy  (dále  jen  RVP).  Školní  úroveň  představují  školní  vzdělávací 

programy (dále jen ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. 

Školní  vzdělávací  program si  vytváří  každá škola podle zásad stanovených v Rámcově 

vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV). Povinností ředitelky 
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školy je zveřejnění svého vlastního ŠVP na přístupném místě. Právem kohokoli je do ŠVP 

nahlížet, pořizovat si z něj opisy a výpisy.

První verze tohoto dokumentu pro předškolní vzdělávání  byla  vydána již v roce 

2001. Mateřské školy si postupně s doposud nezávazným RVP PV vytvářely svoje ŠVP, 

což  konstatuje  i  Česká  školní  inspekce  (dále  jen  ČŠI).  Tato  skutečnost  je  zveřejněna 

ve Výroční zprávě ČŠI za školní rok 2004/2005. (Učitelské listy č. 6/2005-06)

V roce 2004 došlo k aktualizaci RVP PV, od této doby ředitelky pracují s termínem 

klíčové  kompetence.  Zaměřovat  se  na  vytváření  základů  klíčových  kompetencí 

dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání patří mezi hlavní principy vzdělávání.

Mateřské školy jsou prvním článkem vzdělávací soustavy, ve kterých je předškolní 

vzdělávání organizováno. Pojem předškolní vzdělávání v sobě zahrnuje aspekty výchovné 

a vzdělávací – týká se zajištění zdravého rozvoje a prospívání každého dítěte, jeho učení, 

socializace i společenské kultivace. Velkou předností těchto škol je odborné vedení dětí 

a cílevědomé  vytváření  vhodných  podmínek  pro  jejich  rozvoj  a  vzdělávání.  V případě 

potřeby  zde  dochází  ke  kompenzaci  nedostatků  v upokojování  potřeb  dítěte  i  v jeho 

rozvojové stimulaci.

Ředitelka rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání 

a školských  služeb,  odpovídá  za  to,  že  škola  poskytuje  vzdělávání  a  školské  služby 

v souladu  se  školským  zákonem  a  vzdělávacími  programy  pro  předškolní  vzdělávání, 

odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň v rámci poskytování těchto služeb. V této 

oblasti  jsou kladeny na ředitelky škol vysoké nároky v oblasti  řízení,  neboť vzdělávací 

soustava  prochází  kurikulární  reformou,  ve  které  dochází  ke  změně  stylu  pedagogické 

práce.  To se projevuje v důslednějším uplatňování  zásad,  v postupném dosahování  cílů 

a vytváření podmínek vzdělávání, které vymezuje RVP PV.

Aby bylo těchto cílů dosaženo zřizuje ředitelka školy pedagogickou radu,1 kterou 

tvoří  všichni  pedagogičtí  pracovníci  školy,  jako  svůj  poradní  orgán,  ve  kterém  se 

projednávají  všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření  týkající  se vzdělávací 

činnosti  školy.  Stanovení  náležitostí  jejího  vzniku,  složení  a  jednání  jsou  ponechána 

na rozhodnutí ředitelky.

1

 § 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
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1.1.1 Podmínky organizační a provozní

Řízení a pedagogický proces ovlivňují i další činitelé,  jako je charakter a obsah 

vnitřních  předpisů,  organizačních  dokumentů  a  dalších  nařízení,  které  jsou  zpracovány 

v souladu  s obecně  platnými  právními  předpisy  a  jsou  rozpracovány  na  konkrétní 

podmínky školy.

V oblasti pedagogického řízení školy vydává ředitelka:

Školní řád2, který upravuje činnost a pravidla provozu školy,  práva a povinnosti 

dětí  a  jejich  zákonných  zástupců,  určuje  vzájemná  pravidla  vztahů  s pedagogickými 

pracovníky,  stanoví  podmínky  přijímání  dětí,  stravování,  zajištění  bezpečnosti  a  další 

organizační záležitosti v návaznosti na vyhlášku o předškolním vzdělávání. 

Kompetence ředitelky z hlediska provozu a organizace:

 stanovení kapacity školy3,

 stanovení organizace školy – po dohodě se zřizovatelem,

 stanovení doby provozu školy – po dohodě se zřizovatelem,

 stanovení věkového složení dětí ve třídách,

 stanovení rozsahu individuální specializované péče ve výchovném procesu,

 rozhodnutí o provozu školy o hlavních prázdninách – po dohodě se zřizovatelem. 

Tuto skutečnost musí ředitelka oznámit rodičům nejméně dva měsíce předem.

 stanovení  počtu  tříd  a  jejich  kapacity4,  výjimku  z počtu  dětí  ve  třídě  uděluje 

zřizovatel5.

Kompetence ředitelky ve vztahu k rodičům stanovují:

  v dohodě se zřizovatelem určení místa, termínu a doby pro podání žádosti o přijetí 

dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok a zveřejnění způsobem 

v místě obvyklém6

2 § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
3 vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
4 vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.
5 § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
6 § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
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 kritéria přijímacího řízení,

 možnost integrace dětí se zdravotním postižením,

 možnost  úpravy  programu  podle  individuálních  potřeb  dětí,  popřípadě  dětí 

s handicapem i dětí talentovaných,

 možnost adaptační a zkušební doby,

 docházku a pobyt dítěte v mateřské škole7,

 způsob vyzvedávání dětí,

 způsob stravování8,

 další pokyny o potřebách dětí – oblečení, hygienické potřeby,

 možnost ukončit docházku dítěte do mateřské školy9,

 odpovědnost,  práva  a  povinnosti  rodičů  (prvořadá  odpovědnost  rodičů  za vývoj 

a výchovu dítěte), omlouvání dětí,

 možnost vstupu a pobytu rodičů ve třídách, školních prostorách,

 formy a způsob spolupráce s rodiči – spoluúčast rodičů při:

1) tvorbě vzdělávacích programů, 

2) různých akcích a aktivitách školy,

 svobodný  přístup  k informacím  –  práva  na  informace  o  dětech,  poskytování 

poradenských a dalších služeb, právo na informace o vzdělávacím programu,

  formy  a  způsobu  spolupráce  s dalšími  partnery  –  základní  školou,  specialisty, 

sponzory apod.,

 termíny a způsob plateb – (stravné, úplata za poskytované vzdělávání).

Kompetence ředitelky z hlediska bezpečnosti dětí stanovují:

 podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí10,

 podmínky pobytu venku11,

 počty  dětí  při  specifických  činnostech  (plavání,  výletech,  akcích  školy)  nebo 

při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost, popř. stanovení další zletilé osoby 

7 vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.
8 vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláška č. 114/2004 Sb., o předškolním vzdělávání, ve 
znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.
9 § 35 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
10 § 29 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
11 vyhláška č. 14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

13



(nemusí být pedagog), způsobilé k právním úkonům a zajišťující bezpečnost dětí 

spolu s odpovědným pedagogem,

 odpovědnost za děti při jejich účasti v kroužcích,

 sociální  klima – ochrana dětí,  které  mohou být vystaveny hrozbám nebo aktům 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí v důsledku jejich etnické, kulturní, jazykové 

nebo náboženské identity,

 zajištění  ochrany  dětí  před  sociálně  patologickými  jevy  –  šikanou,  týráním, 

drogami apod. (tuto oblast lze zpracovat i samostatně v rámci jiného dokumentu – 

např. minimální preventivní program),

 pravidla  zacházení  s majetkem  školy,  hračkami  a  učebními  pomůckami – 

odpovědnost, pomoc rodičů,

 další organizační opatření – např. svoz dětí do mateřské školy.

1.1.2 Dokumentace školy

V souvislosti s řízením pedagogického procesu je další velmi důležitou kompetencí 

ředitelky vedení a evidence dokumentace školy,  která je explicitně stanovena školským 

zákonem12.

Mezi tuto dokumentaci patří:

 rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách,

 evidence dětí (přehledy docházky dětí),

 doklady o přijímání dětí,

 vzdělávací programy – ŠVP,

 zprávy o vlastním hodnocení školy,

 třídní  kniha,  která  poskytuje  průkazné  údaje  o  poskytování  vzdělávání  a  jeho 

průběhu,

 školní řád,

 záznamy z pedagogických porad,

 kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí,

12 § 28 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
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 personální  a  mzdová  dokumentace,  hospodářská  a  účetní  evidence  a  další 

dokumentace stanovená zvláštními právními předpisy,

 protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy.

S vedením dokumentace úzce souvisí nová povinnost, kterou stanovuje ředitelce 

školy školský zákon,  vedení  školní  matriky13.  Pro mateřské  školy se nebude vztahovat 

povinnost vést tuto matriku elektronicky, ředitelka školy se sama rozhodne, jakou formou 

školní matriku povede, zda pouze v tištěné podobě, ve formě tzv. evidenčních listů, nebo 

zda využije nabídky od dodavatelských firem a povede tuto dokumentaci elektronicky. Je 

však důležité, aby veškeré údaje vedené ve školní matrice byly v souladu s právní normou 

(školským zákonem).

1.1.3 Kompetence zřizovatelů ve vztahu k pedagogickému 

řízení školy

V oblasti pedagogického  řízení  školy  školský  zákon  vymezuje  též  kompetence 

jejich zřizovatelům, které mají také značný vliv na pedagogické řízení školy.

Obec projednává s ředitelkou školy:

 požadavky obce na výchovně vzdělávací  činnost  škol  a  způsob úhrady nákladů 

zvýšených z tohoto důvodu,

 koncepci rozvoje,

 materiální podmínky pro činnost,

 personální a sociální podmínky pracovníků,

 zprávy o výsledcích výchovně vzdělávací činnosti škol.

Další kompetence zřizovatele:

 obec může provádět hodnocení školy podle kritérií, která předem zveřejní,

 obec též přijímá opatření na základě výsledků České školní inspekce,

13 § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
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 obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého bydliště14.

 pokud je naplněna kapacita MŠ, kterou obec zřizuje, nebo MŠ nezřizuje, je obec 

povinna zajistit  předškolní vzdělávání  pro dítě s trvalým pobytem na území této 

obce,  u  jiné  obce,  která  MŠ  zřizuje  a  uhradit  této  obci  neinvestiční  výdaje 

připadající na jedno dítě této školy, pokud se nedohodnou jinak15.

1.1.4 Externí vztahy

Kompetence ředitelky školy ve vztahu k vnějšímu prostředí:

 projednává  se  zřizovatelem  koncepci  rozvoje  školy,  rozpočet  a  materiální 

podmínky pro činnost školy,

 zajišťuje, aby zřizovatel byl informován o čerpání rozpočtu a dalších provozních 

záležitostech,

 zajišťuje, aby zákonní zástupci byli informováni o koncepci výchovně vzdělávací 

práce  školy,  o  zabezpečení  školy  v oblasti  materiální  a  personální,  o  průběhu 

vzdělávání a výchovy,

 zajišťuje od 1.9.2007 přístupnost ŠVP,

 odpovídá za vytváření  podmínek pro činnost  České školní inspekce.  Projednává 

s inspektory výsledky kontroly, zajišťuje odstranění zjištěných nedostatků.

 zajišťuje  zpracování  statistických  výkazů  ze  školy  pro  Ministerstvo  školství, 

mládeže  a  tělovýchovu  České  republiky  (dále  jen  MŠMT),  Českou  správu 

sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a statistický úřad.

1.2 Ekonomické řízení školy

Ekonomické  řízení  považuji  za  jednu  z  nejnáročnějších  oblastí  v řízení  školy, 

kterou ředitelka vykonává, neboť je nejméně v souladu s kvalifikací,  oborem předškolní 

pedagogiky.

Hospodaření  školy  musí  vycházet  z tzv.  „institucionálních  přístupů“  k právním 

předpisům, to znamená, že lze vynakládat finanční prostředky jen na ty účely, pro které 
14 § 179 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
15 § 179 odst. 2 b) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
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jsou  určeny.  Účel  použití  stanoví  právní  předpis,  rozhodnutí  zřizovatele  nebo 

poskytovatele těchto prostředků.

Tyto účely jsou vymezeny v níže uvedených právních normách:

 zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,

 zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích,

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

 vyhláška č. 114/2002 Sb.,o fondu kulturních a sociálních potřeb,

 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě.

Jedním ze základních dokumentů, které upravují činnost a hospodaření mateřské 

školy,  je  zřizovací  listina16.  Ta  vymezuje  rozsah  majetkových  práv,  které  zřizovatel 

stanovil při správě majetku. Tímto rozsahem jsou stanoveny kompetence pro ředitelku, jak 

tento majetek spravovat.

1.2.1 Rozpočet školy

Co je to vlastně rozpočet, který škola obdrží, se kterým ředitelka školy hospodaří 

a je  odpovědná  za  jeho  účelné,  efektivní  a  hospodárné  čerpání?  Rozpočet  je  základní 

finanční  plán,  kterým  se  řídí  hospodaření  školy  v průběhu  hospodářského  roku 

(hospodářským rokem je rok kalendářní, nikoli školní).

Ředitelka  školy připraví  pro svého zřizovatele  návrh na rozpočet  pro další  rok. 

Z tohoto  důvodu  se  v nadcházející  kapitole  (1.2.2)  podrobněji  zmiňuji  o  finančních 

zdrojích školy, s kterými ředitelka pracuje při již zmíněné přípravě návrhu rozpočtu. Pokud 

se  do  návrhu  zahrnou  neinvestiční  náklady  ze  státního  rozpočtu,  je  třeba,  aby  tyto 

prostředky  ředitelka  oddělila  od  prostředků  poskytovaných  zřizovatelem,  jinak  nebude 

v celkovém návrhu zřetelné,  jaké náklady hradí zřizovatel  a jaké jsou hrazeny z dotace 

ze státního rozpočtu.

16 § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
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1.2.2 Zdroje financování škol

Financování  mateřských škol  je  vícezdrojové,  tzn.  že se skládá  z neinvestičních 

dotací MŠMT – finanční prostředky přidělené ze státního rozpočtu, příspěvku na provoz, 

který  je  přidělen  od  zřizovatele,  z výnosů  z vlastní  činnosti,  z úplaty  za  předškolní 

vzdělávání, z investičních dotací, z doplňkové činnosti17, pokud je povolena zřizovatelem 

školy a je uvedena ve zřizovací listině, a z ostatních zdrojů.

Neinvestiční dotace MŠMT – přímé náklady

Základním finančním zdrojem školy jsou dotace  ze  státního  rozpočtu  na  přímé 

náklady18. Přímé náklady na vzdělávání se člení na mzdové prostředky, odvody a ostatní 

neinvestiční  náklady.  Tyto  finanční  zdroje  může  čerpat  pouze  škola,  která  je  zařazena 

do rejstříku škol a to pouze na počet dětí stanovených kapacitou v Rozhodnutí o zařazení 

do rejstříku škol školských zařízení.

Finanční  prostředky  ze  státního  rozpočtu  jsou  škole  přiděleny  prostřednictvím 

místně  příslušného krajského úřadu na počet  dětí,  které  ředitelka  každoročně  vykazuje 

k 30. září ve statistickém výkazu.

Faktory,  které  mají  vliv  na přidělení  finančních  prostředků normativní  metodou 

spatřuji v:

 neustálých změnách výkonů, neboť děti lze přijímat celoročně,

 k úpravám rozpočtu dochází pouze 2x za rok.

Ředitelka školy19:

 odpovídá  za  použití  finančních  prostředků  přidělených20 ze  státního  rozpočtu 

v souladu s účelem, na který byly přiděleny,

 předkládá  rozbor  hospodaření  podle  závazné  osnovy  a  postupu  stanovených 

ministerstvem.

17 § 27 odst. 2 písm. g) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
18 § 160 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
19 § 165 odst. 1, písm. b,c zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
20 § 160 až 163 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
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Pokud  nejsou  finanční  prostředky  ze  státního  rozpočtu  účelově  do  konce 

kalendářního roku vyčerpány, je povinností ředitelky tyto prostředky vrátit zpět na běžný 

účet příslušnému krajskému úřadu.

Příspěvek  na  úhradu  přímých  vzdělávacích  nákladů  může  poskytnou  škole 

i zřizovatel. Tam, kde je škola „podlimitní“ a má udělenu výjimku z počtu dětí od svého 

zřizovatele, je přímo povinností obce tyto náklady na chybějící děti „dofinancovat“.

Neinvestiční náklady – ostatní provozní

Dalším základním finančním zdrojem školy, za jehož správné, účelné a efektivní 

čerpání  je  ředitelka  zodpovědná,  je  příspěvek  na  provoz  školy,  který  poskytuje  škole 

zřizovatel.  Jsou to  náklady na  energie,  vodu,  materiál,  služby,  odpisy,  další  materiální 

vybavení, které není investičním nákladem.

Investiční náklady

Zahrnují náklady na pořízení dlouhodobého hmotného majetku s pořizovací cenou 

nad 40 tisíc Kč, případně dlouhodobého nehmotného majetku s pořizovací cenou nad 60 

tisíc Kč. 

Úplata za vzdělávání

Další kompetencí v rámci ekonomického řízení školy je možnost stanovení úplaty 

za předškolní  vzdělávání21.  Veškeré  podmínky  pro  stanovení  úplaty  jsou  stanoveny 

prováděcím právním předpisem22. 

Investiční dotace

Pokud obec předala škole do správy nemovitý majetek, provádí škola na základě 

odpisového plánu schváleného zřizovatelem odpisy,  z jehož odvodů je tvořen investiční 

fond. Z takto vytvořeného investičního fondu pořizuje ředitelka školy nemovitý majetek. 

Další  investiční  finanční  zdroje  může  ředitelka  školy  získat  v rámci  programu 

financovaného prostřednictvím státního rozpočtu23.

21 § 123 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
22 § 6 vyhlášky č. 14 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.
23 vyhláška MF č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
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Doplňková činnost

Pokud  zřizovatel  povolí  ve  zřizovací  listině  doplňkovou  činnost,  je  další 

kompetencí ředitelky školy možnost tuto činnost provozovat. Tato činnost však nesmí být 

ztrátová. Pokud je vytvořen zisk, je dalším zdrojem školy. Po schválení zřizovatelem jej 

může ředitelka využít pouze ve prospěch činnosti hlavní.

Ostatní zdroje

Mezi ostatní zdroje patří:

 užití fondů – fond odměn, rezervní fond, investiční fond,

 dotační  programy  MŠMT,  kraje  –  prevence  sociálně  patologických  jevů, 

organizace soutěží a přehlídek, dotace v rámci SIPVZ a další,

 programy úřadů práce,

 programy EU,

 dary škole,

 plnění pojišťoven.

1.2.3 Fondy příspěvkových organizací

Fondy příspěvkových  organizací  tvoří  ředitelka  školy  z  výsledku  hospodaření24 

z hlavní činnosti,  a pokud škola provozuje doplňkovou činnost, tak ziskem vytvořeným 

v její činnosti.

Rezervní  fond25 -  zdrojem  jsou  kromě  zlepšeného  hospodářského  výsledku 

i přijaté peněžní dary.

Fond odměn26 - zdrojem je zlepšený hospodářský výsledek s omezeními27. Pokud 

je  fond  vytvořen,  může  ředitelka  z  fondu  hradit  odměny  zaměstnancům  a  překročení 

rozpočtu  prostředků  na  platy,  ovšem až  po  vyčerpání  prostředků  na  platy  ze  státního 

rozpočtu. Z tohoto fondu však nelze hradit odvody do sociálních a zdravotních fondů ani 

prostředky na platy.

24 § 30-32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků
25 § 30 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků
26 § 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků
27 § 32 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků
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Investiční fond28 -  zdrojem jsou odpisy, investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, 

investiční příspěvky ze státních fondů, výnosy z prodeje hmotného investičního majetku.

Fond  kulturních  a  sociálních  potřeb  (FKSP)29 -  je  tvořen  2%  z prostředků 

vyplacených na platy.  V kompetenci ředitelky školy je formou směrnice stanovit zásady 

čerpání. Pokud je v organizaci ustanovena odborová organizace, musí s ní být směrnice 

projednána..  Dále  je  třeba  připomenout,  že  tyto  prostředky  jsou  vedeny  na  zvláštním 

bankovním účtu. Nelze proto o nich účtovat na účtu společném.

1.2.4 Finanční kontrola

Kontrola  je  nedílnou  součástí  v řízení  školy.  Jejím  hlavním  cílem  je  nejen 

spoluvytváření  podmínek  pro  zabezpečení  kvalitní  odborné  a  pedagogické  úrovně 

výchovně  vzdělávacích  činností,  ale  i  neustálé  hodnocení  hospodárnosti,  efektivnosti 

a účelnosti  vynakládání  finančních  a  jiných hmotných  prostředků při  plnění  povinností 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, rozhodnutí a pokynů zřizovatele.

Obecná úprava kontrolních postupů je uvedena v právních normách:

 zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole,

 zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,

 vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.

Ředitelka  školy  musí  respektovat  zákon  č.  320/2001  Sb.  o  finanční  kontrole. 

Prakticky  to  znamená,  že  je  zodpovědná  za  vypracování  vnitřní  směrnice  o  finanční 

kontrole a dodržování jejich ustanovení. Tato směrnice je nedílnou součástí dokumentace 

školy.  Musí být k dispozici externím kontrolním orgánům. Musí být samozřejmě platná 

z datového  pohledu  i z pohledu  platnosti  právních  norem,  to  znamená,  že  musí  být 

přepracována při eventuelní změně právních předpisů do aktuální podoby.

Nejzákladnějším  prvkem  vnitřní  směrnice  je  určení  tří  základních  kontrolních 

odpovědností, které vyžaduje předběžná, průběžná a následná kontrola, tudíž je nutno určit 

příkazce  operace  (obvykle  ředitelka  MŠ),  správce  rozpočtu  a  hlavního  účetního  (tyto 

funkce lze spojit).

28 § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků
29 vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních asociálních potřeb
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Každý prvotní  účetní  doklad  pak musí  být  opatřen  doložkou,  že  kontrola  výše 

uvedenými pověřenými pracovníky (tj. příkazce, správce, účetní) byla provedena.

Základním požadavkem při hospodaření s veřejnými prostředky je jejich účelné, 

hospodárné a efektivní vynakládání (viz zákon č. 320/2001 Sb.). Ředitelka je povinna při  

schvalování  hospodářských operací  příspěvkové organizace  postupovat v intencích  výše 

uvedeného  zákona  a  svůj  postup  rozpracovaný  interní  směrnicí  doložit  na  každém 

jednotlivém účetním dokladu svým podpisem.

Kompetence ředitelky v oblasti ekonomického řízení školy:

 odpovídá za hospodárné, efektivní a účelové vynakládání finančních prostředků, 

 odpovídá  za  použití  finančních  prostředků  přidělených  ze  státního  rozpočtu 

v souladu s účelem, na který byly přiděleny,

 předkládá  rozbor  hospodaření  podle  závazné  osnovy  a  postupu  stanoveném 

ministerstvem,

 vrací  nevyčerpané  finanční  prostředky ze  státního  rozpočtu  zpět  na  běžný  účet 

příslušnému krajskému úřadu,

 provozuje doplňkovou činnost, pokud je povolena zřizovatelem ve zřizovací listině,

 provádí  odpisy pokud má  ve  správě  nemovitý  majetek  podle  odpisového plánu 

schváleného zřizovatelem,

 tvoří  fondy  příspěvkové  organizace  –  rezervní,  fond  odměn,  investiční,  fond 

kulturních a sociálních potřeb,

 připravuje návrh rozpočtu pro zřizovatele,

 stanovuje výši úplaty za poskytované vzdělávání,

 zpracuje statistické výkazy,

 vypracuje vnitřní směrnice o finanční kontrole.
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1.2.5 Účetnictví

Účetní evidence zdrojů a nákladů určuje:

 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

 vyhláška  č.  505/2002  Sb.,  kterou  se  provádějí  některá  ustanovení  zákona 

č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

 vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

Příspěvková organizace (MŠ) je samostatnou právnickou osobou. Jako taková je 

ze zákona  povinna  vést  vlastní  účetnictví30.  Veškerou  zodpovědnost  za  účetnictví 

příspěvkové organizace nese ředitelka školy,  a to i v případě, že účetnictví příspěvkové 

organizace  je  vedeno  jako  služba   prostřednictvím  účetnické  firmy  dodavatelským 

způsobem.

Její zodpovědnost spočívá v průkaznosti  účetnictví,  to znamená, že každá účetní 

operace  v dané  příspěvkové  organizaci  byla  zaznamenána  dle  zákona  o  účetnictví, 

prováděcí vyhlášky a účetních standard. Je zodpovědná za správné vykázání roční účetní 

závěrky  doložené  příslušnými  výkazy  (rozvaha,  výkaz  zisku  a  ztrát,  příloha).  Je 

zodpovědná  za  majetek  příspěvkové  organizace  svěřený  do  užívání  zřizovatelem 

na základě  zřizovací  listiny,  je  povinna  ho  chránit,  ošetřovat,  sledovat  pravidelně 

prováděnou inventarizací.

Kontrola  i  účetnictví  slouží  ředitelce  k efektivnímu řízení  organizace.  Kontrolní 

a účetní  výsledky  použije  k rozboru  činnosti  příspěvkové  organizace  (dále  jen  PO), 

vyvozování  závěrů  pro  případná  operativní  či  systémová  opatření,  při  plánování 

ekonomických  ukazatelů  rozpočtu  pro  příští  období,  pro  řešení  personálního  zajištění 

chodu organizace apod.

Kontrolní a účetní agenda školy je rovněž základem při jednáních ředitelky školy 

s jejím zřizovatelem v otázkách rozpočtu a jeho efektivního čerpání, a to jak v průběhu 

roku, tak po jeho skončení.

30 zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
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1.2.6 Mzdy

Odměňování zaměstnanců nově od 1. 1. 2007 upravuje:

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě,

 nařízení  vlády  č.  469/2002  Sb.,  kterým se  stanoví  katalog  prací  a  kvalifikační 

předpoklady, ve znění pozdějších předpisů.

Jak již  bylo  zmíněno,  mzdové prostředky (tj.  prostředky na platy a  OON) jsou 

čerpány z neinvestičních  prostředků přidělených MŠMT, které  místně  příslušné krajské 

úřady přidělují přímo na účet škole.

V kompetenci  ředitelky  školy  je  každému  pracovníkovi,  s kterým  je  uzavřen 

pracovně právní vztah, vyplácet za vykonanou práci plat nebo odměnu z dohod. Považuji 

za důležité se zmínit o nárokových a nenárokových složkách platu.

Mezi  nárokové  složky  platu  patří  platový  tarif,  který  je  určen  platovou  třídou 

a platovým stupněm. Platovou třídu stanoví ředitelka na základě nejnáročnější vykonávané 

práce31a kvalifikačních  předpokladů pro daný výkon práce,  který  je  sjednán v pracovní 

smlouvě.  Platový stupeň32 příslušné platové třídy je určen délkou započitatelné praxe33. 

Dále mezi nárokové složky platu patří  příplatek za vedení, který je také nově stanoven 

podle  stupně  řízení  a  náročnosti  řídící  práce34.  O  stupních  řízení  se  dále  zmíním 

v organizačním řádu školy.

Nárokovou složkou platu je také zvláštní příplatek,  příplatek za dělenou směnu, 

příplatek  za pedagogickou  práci  nad  rozsah  stanovený  ředitelkou  školy  (dvojnásobek 

průměrného hodinového výdělku), příplatek za práci přesčas (nad 40 hodin týdně). Pokud 

by  se  jednalo  o mimořádné  akce  školy,  např.  škola  v přírodě,  vyplácela  by  ředitelka 

v nárokové složce platu také příplatek za noční práci a příplatek za sobotu a neděli.

Mezi nenárokové složky platu patří osobní příplatek35 a odměna36. Na tyto složky 

platu  nemá  zaměstnanec  nárok  a  je  v kompetenci  ředitelky  školy,  která  podle  předem 

31 nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací 
32 § 4 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
33 § 123 odst. 4  zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
34 § 124 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
35 § 131 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
36 § 134 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
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stanovených  kritérií  určí,  kterému  zaměstnanci  a  v jaké  výši  nenárokové  složky  platu 

stanoví.

Při  rozpisu  rozpočtu  se  počítá  s nenárokovou  složkou  platu,  která  je  součástí 

průměrného rozpočtovaného platu.

1.3 Personální řízení školy

Personální práce (personalistika) patří mezi základní manažerské funkce. Tvoří tu 

část řízení organizace,  která se zaměřuje na vše, co se týká člověka jako pracovní síly 

a jeho fungování v pracovním procesu (tj. plánování, získávání, rozmísťování, povyšování, 

odměňování,  vzdělávání  a  rozvoj  pracovníků,  pracovní  vztahy,  péče  o  pracovníky, 

personální  informační  systém,  průzkum  trhu  práce,  zdravotní  péče  o  pracovníky, 

dodržování zákonů v oblasti  práce a zaměstnávání  pracovníků, uvolňování  pracovníků). 

V praxi i v literatuře se v souvislosti s personální prací setkáváme s řadou termínů, jako 

např. personalistika, personální řízení či řízení lidských zdrojů. Odborná literatura rozlišuje 

zejména mezi personalistikou či personálním řízením na straně jedné a řízením lidských 

zdrojů  jako  nejmodernějším  pojetím  personální  práce  na  straně  druhé.  V souvislosti 

s prosazováním  termínu  „lidské  zdroje“  došlo  k posunu  v chápání  významu  člověka 

v organizaci  jako  nejcennějšího  zdroje  efektivity,  který  rozhoduje  o  budoucnosti 

a konkurenceschopnosti organizace. Řízení lidských zdrojů je zaměřeno na neustále lepší 

využití lidských zdrojů, z toho vyplývají hlavní úkoly:

 dosažení souladu mezi počtem a strukturou pracovních míst a počtem a strukturou 

pracovníků,

 optimální  využívání  pracovních  sil  v organizaci  (optimální  využívání  pracovní 

doby, kvalifikace a schopnost zaměstnanců),

 formování týmů, vč. zdravých mezilidských vztahů,

 personální  a  sociální  rozvoj  pracovníků  (rozvoj  jejich  pracovních  schopností, 

znalostí,  dovedností,  všeobecný  rozvoj  osobnosti,  plánování  pracovní  kariéry, 

vytváření příznivých pracovních a životních podmínek pro pracovníky),

 dodržování  všech  zákonů  (v  oblasti  práce,  zaměstnávání  lidí,  vytváření  dobré 

zaměstnavatelské pověsti organizace).
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První tři úkoly sledují především zájmy organizace, čtvrtý úkol respektuje zájmy 

pracovníka, pátý úkol sleduje zájmy organizace i zájmy pracovníka (Koubek, 1997).

Uvedené úkoly a činnosti  směřující  k jejich plnění,  jsou neoddělitelnou součástí 

práce  všech  vedoucích  pracovníků  organizace  bez  ohledu  na  jejich  hierarchii  řídících 

funkcí. Každý, kdo řídí práci byť jen jednoho dalšího pracovníka, už musí vykonávat řadu 

personálních činností. Tuto personální práci vedoucích pracovníků musí řídit, usměrňovat, 

koordinovat, zajišťovat její odbornost, formulovat zásady a cíle personální práce, určovat 

postupy při  provádění  jednotlivých personálních  činností  ředitelka  školy,  která  je  TOP 

manažerem organizace koordinující všechny činnosti.

V obecné rovině jsem shrnula základní informace týkající se personálního řízení 

školy.

Mezi hlavní personální činnosti a kompetence ředitelky školy patří:

 evidence, statistiky, rozbory, analýzy,

 určování a plánování potřeb pedagogických a provozních pracovníků,

 vyhledávání a získávání pracovníků,

 přijímání pracovníků,

 zařazování pracovníků (adaptace),

 odměňování pracovníků,

 hodnocení pracovníků,

 rozvoj pracovníků,

 přeřazování a povyšování pracovníků,

 uvolňování pracovníků,

 sociální péče,

 hodnocení personálních činností,

 motivace pracovníků.

V další  části  se  zmíním  o  kompetencích  ředitelky  školy  vztahujících  se 

k organizačnímu  řádu  školy,  přípravě  a  výběru  pracovníků,  a  dalším  vzdělávání 

pracovníků školy.
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1.3.1 Organizační řád 

Britský odborník na praktickou personalistiku Michael Armstrong charakterizuje 

ve své knize Personální management (1999) proces organizování jako vytváření, rozvoj 

a udržování  systému  koordinovaných  činností,  v němž  jedinci  a  skupiny  lidí  pracují 

kooperativně  v zájmu  společně  dohodnutých  cílů.  Klíčovým  slovem  v této  definici  je 

„systém“.  Organizace  jsou  systémy,  které  pod  vlivem  prostředí,  ve  kterém  existují 

a fungují, mají strukturu jak s formálními, tak neformálními prvky. Proces organizování 

může  znamenat  závažné  vytváření  nebo  přetváření  struktury,  ale  nejčastěji  se  týká 

organizace  jednotlivých  funkcí  a  činností  a  základny,  na  nichž  jsou  vztahy mezi  nimi 

řízeny.

Řízení lidí v organizaci soustavně nastoluje pro ředitelku školy otázky, jako např. 

„Kdo co dělá?“, „Jaká linie a jaké prostředky komunikace je třeba vytvořit?“, „Jak by se 

mělo  lidem pomoci,  aby chápali  své  role  ve  vztahu  k cílům organizace  a  rolím svých 

kolegů?“, „Děláme všechno, co bychom měli  dělat,  a neděláme nic, co bychom neměli 

dělat?“, „Nemáme v organizaci příliš mnoho zbytečných úrovní řízení?“.

K dobré  organizaci  práce  je  nutné  vytvořit  organizační  řád37 školy.  V úvodním 

ustanovení  vyjadřuje  ředitelka  školy  základní  funkce  tohoto  řádu,  postavení  a  hlavní 

účelovou  funkci  mateřské  školy,  organizační  členění  s organizačním  schématem, 

znázorňující funkční místa a členění,  ze kterého jsou odvozeny jednotlivé stupně řízení, 

stanovené  zákoníkem  práce,  (ředitelka,  statutární  zástupce,  pedagogičtí  a  provozní 

zaměstnanci).

V oblasti  řízení  stanovuje  ředitelka  školy  kompetence,  odpovědnost,  řízení, 

rozhodování, schvalování, koordinování, jednání jménem školy sama sobě a svým dalším 

vedoucím  pracovníkům.  V této  oblasti  jsou  dále  vyjmenovány  základní  organizační 

směrnice,  vnitřní  předpisy,  metodické  pokyny,  které  ředitelka  v rámci  organizace 

vypracovala a všichni zaměstnanci jsou povinni se jimi řídit.

Ve  funkčním  (systémovém)  členění  stanovuje  ředitelka  strategické  řízení 

(nadřízenost – podřízenost v pracovně právních vztazích, rozsah jednání jménem školy), 

řízení výchovy a vzdělání (organizaci a pravidla výchovně-vzdělávacího procesu).

V oblasti  finančního  řízení  vymezuje  odpovědnost  za  finanční  řízení,  včetně 

právních úkonů, plánování a realizace hospodářské činnosti školy.

37 § 165 odst. a) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
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V personálním  řízení  vymezuje  odpovědnost  zajištění  pravidelných  úkonů 

spojených se mzdovou  a  personální  agendou,  archivací  osobní  dokumentace,  sledování 

platových postupů a nároků zaměstnanců.

V rámci  materiálního  vybavení  vymezuje  odpovědnost  za  vstupní  evidenci 

a ochranu majetku, řízení odpisů majetku. Vymezuje rozsah zmocnění a jednání jménem 

školy  v externích  vztazích  ve  styku  s rodiči  dětí,  základní  školou,  Pedagogicko-

psychologickou  poradnou  (PPP),  Speciálně  pedagogickým  centrem  (SPC),  dalšími 

odborníky a kontrolními pracovníky.

Vymezuje  základní  práva,  povinnosti  a  odpovědnost  všech  zaměstnanců  podle 

platných právních předpisů s odkazem na pracovní náplně.

1.3.2 Příprava a výběr pracovníků

Ředitelky  škol,  které  jsou  v rámci  příspěvkové  organizace  zaměstnavateli,  jsou 

zodpovědné za  přípravu a výběr pracovníků. V souvislosti s touto povinností je nutné se 

zmínit o personálním plánování, tj. plánování potřeb lidí. Příčiny změny potřeb pracovníků 

je v praxi mateřských škol celá řada. Může jít o organizační změny v rámci úbytku dětí 

a naopak,  odchod  zaměstnanců  do  důchodu,  na  mateřskou  dovolenou,  ukončení 

pracovního poměru atd.  Na základě personálního plánu ředitelka stanoví,  jaké pracovní 

pozice  v rámci  organizační  struktury  bude  potřeba  obsadit  a  tím  stanoví  specifikaci 

požadavků  pro  výběr  pracovníků.  Pokud se  ředitelka  rozhodne obsadit  pracovní  místo 

z vnějších  zdrojů,  musí  vycházet  z toho,  že  je  třeba  dát  na  vědomí  existenci  volného 

pracovního místa.

Metod pro získávání pracovníků je celá řada. Ze svých poznatků a zkušeností vím, 

že některé ředitelky si vedou agendu uchazečů o volná pracovní místa a na základě těchto 

zdrojů pak tato místa obsazují.  Můj názor je takový, že tento způsob, přesto, že je pro 

ředitelku velmi jednoduchý, finančně a organizačně nenáročný, neposkytuje dostatečnou 

možnost výběru.

Dále ředitelky v rámci svých spádových obvodů a vzájemné spolupráce obsazují 

pracovní místa na základě doporučení stávajícího zaměstnance (doporučení jiné ředitelky).

Za  efektivní  metodu  získávání  pracovníků  považuji  písemnou  formu  inzerátu 

zveřejněném  ve vývěsce,  denním  tisku,  na  webových  stránkách  školy,  zřizovatele, 

ve sdělovacích  prostředcích.  Výhodou  takto  zveřejněného  volného  pracovního  místa  je 
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možnost specifikace požadavků, které ředitelky požadují v rámci popisu pracovního místa. 

V textu  je  třeba  důsledně  dbát  na  nepožadování  informací38,  které  by  uchazeče 

diskriminovali (věk, počet dětí apod.).

Stále více ředitelek používá v rámci výběru nových pracovníků metodu řízeného 

rozhovoru,  na  základě  kterého  získávají  dostatečné  a  hlubší  informace  o  uchazečích. 

Zároveň  mohou  ředitelky  poskytnou  informace  o  požadované  práci  a  škole.  Příprava 

přijímacího  rozhovoru  předpokládá  dostatek  času,  vytvoření  vhodného  prostředí, 

kvalifikovaně  prostudovat  personální  dokumenty,  připravit  celkový  scénář  rozhovoru, 

naplánovat  pořadí  a časový  harmonogram  účastníků. Cílem  výběrového  rozhovoru  je 

získat co nejvíce relevantních informací. Výběrovým rozhovorem práce ředitelky nekončí. 

Nyní je třeba provést analýzu a vyhodnocení získaných údajů. Pro objektivnější posouzení 

uchazečů  se  doporučuje  více  posuzovatelů.  O  průběhu  výběrového  řízení  by  měl  být 

pořízen písemný záznam. Pokud nepřijatí  uchazeči požádají o sdělení důvodu nepřijetí, 

musí ředitelka tuto informaci poskytnout.

1.3.3 Další vzdělávání pracovníků

Požadavky na znalosti  a dovednosti  v souvislosti  s probíhajícími změnami nejen 

ve školství,  ale  v celé  společnosti  se  neustále  mění.  Aby mohly  mateřské  školy  rychle 

reagovat na tyto změny, je nutné neustále prohlubovat a rozšiřovat znalosti a dovednosti 

všech pracovníků školy.

Povinnost dalšího vzdělávání pracovníků školy stanovuje:

 zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

 zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon,

 zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích a změně některých zákonů,

 vyhláška  č.  317/2005  Sb.,  o  dalším  vzdělávání  pedagogických  pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

38 § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
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Ředitelka  školy  zpracuje  plán  dalšího  vzdělávání39 s přihlédnutím  k potřebám 

školy,  finančním  možnostem  a  vzdělávacím  potřebám  pedagogických  pracovníků. 

Pedagogičtí  pracovníci  se  vzdělávají  v samostatném  studiu40 nebo  v organizovaných 

formách  dalšího  vzdělávání.  V kompetenci  ředitelky  školy  je  možnost  poskytnout 

ve školním roce  každému pedagogickému pracovníkovi  volno v rozsahu 12 pracovních 

dnů, ale pouze v případě, že tomu nebrání organizační důvody. Na mateřské školy se však 

nevztahuje  ustanovení  §  24  zákona  č.  561/2004  Sb.,  školského  zákona,  který  hovoří 

o organizaci  školního  roku,  ale  řídí  se  vyhláškou  o  předškolním  vzdělávání.  Provoz 

mateřské školy se přerušuje po dohodě se zřizovatelem nejčastěji v době letních prázdnin, 

kdy  zaměstnanci  školy  čerpají  řádnou  dovolenou,  a  tím  je  omezena  z organizačních 

důvodů možnost vybírání studijního volna. Této možnosti využívají nejčastěji ředitelky ve 

větších školách,  kdy při poklesu počtu dětí  mohou zajistit  organizaci při menším počtu 

pedagogických pracovníků.

V rámci  samostudia  se  nejvíce  preferuje  studium  odborné  literatury,  časopisů 

z oblasti  školství,  různých  odborných  publikací  např.  RAABE,  právních  předpisů, 

vnitřních  předpisů  školy.  Stále  častější  formou  samostudia  je  také  získávání  nových 

informací prostřednictvím internetu.

V Královéhradeckém  kraji  je  nejčastější  formou,  v rámci  prohlubování 

kvalifikace41,  kterou pedagogičtí  pracovníci  využívají,  vzdělávání  ve Školském zařízení 

pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje. Odborné kursy, 

semináře a přednášky poskytuje účastníkům toto zařízení nejen v Hradci Králové, ale i na 

detašovaných  pracovištích  v každém  okresním  městě.  Pracovníci  škol  vedle  dalších 

vzdělávacích  akcí  jiných subjektů také navštěvují  Národní  institut  pro další  vzdělávání, 

jehož  zřizovatelem  je  MŠMT  ČR,  které  má  jedno  ze svých odloučených  pracovišť 

v Hradci Králové.

V souvislosti  s  požadavky  odborné  kvalifikace42 pro  pedagogické  pracovníky 

v mateřských školách využívají nejen nekvalifikované učitelky, ale i učitelky a ředitelky 

možnost  vysokoškolského  studia  pro  učitelky  mateřských  škol  na  Pedagogické  fakultě 

Univerzity Hradec Králové.

39 § 24 odst. 3 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích a změně některých zákonů
40 § 24 odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích a změně některých zákonů
41 § 230 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
42 § 6 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích a změně některých zákonů
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V kompetenci  ředitelky  školy  je  možnost  v rámci  zvýšení  kvalifikace  uzavřít 

s pracovníkem školy dohodu o zvýšení kvalifikace43.

Musím se  také  zmínit  o  dalším  vzdělávání  ředitelek.  Ředitelkám,  které  nebyly 

do 1. 1.  2005 (nabytí  účinnosti  zákona č.  563/2004 Sb.,  o  pedagogických  pracovnicích 

a změně některých zákonů) v řídící funkci více jak 10 let, zákon ukládá do 5 let absolvovat 

funkční  studium.  Umožňuje absolventům seznámení  se základními  předpisy a postupy, 

které  jsou  potřeba  pro  řízení  školy.  Studium obsahuje  čtyři  základní  moduly:  Základy 

práva,  Pracovní  právo,  Financování  školy,  Organizace  školy a  pedagogického  procesu. 

Ředitelky, které byly jmenovány do funkce po nabytí účinnosti výše jmenovaného zákona 

musí toto studium absolvovat do dvou let od jmenování do funkce44. Pokud tato povinnost 

ze strany ředitelky není v požadovaném termínu splněna, je to pro zřizovatele školy důvod 

odvolat ředitelku z funkce.  Funkční studium absolvují i zástupkyně ředitelek a učitelky, 

které se v rámci svého profesního růstu připravují na řídící funkci.

1.4 Právní řízení školy

Ředitelka školy, jako statutární orgán právnické osoby vstupuje do všech právních 

vztahů a nese veškerou odpovědnost za své jednání v těchto vztazích.

Všechny  oblasti  vnitřní  i  vnější  činnosti  školy  musí  být  v souladu  s obecně 

platnými  právními  normami (ústava,  zákony,  vládní  nařízení,  vyhlášky a  další).  Právní 

vědomí představuje pro ředitelku školy získání takových znalostí,  na základě kterých se 

dokáže  orientovat  ve všech  právních  normách,  podle  jejichž  ustanovení  řídí  školu  jak 

v oblasti pedagogické a ekonomické, tak i v oblasti personální.

Pro praxi je důležitá znalost především dvou ústavních zákonů: 

 Ústava české republiky (1/1993 Sb.),

 Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)

a mezinárodní smlouva:

 Úmluva o právech dítěte (104/1991 Sb.)

43 § 231 – 235 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
44 § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích a změně některých zákonů
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Základní lidská práva a svobody zaručené Listinou základních práv a svobod (dále 

jen Listiny) jsou většinou podrobněji rozvedeny v zákonech. Příkladem takového práva je 

i právo na vzdělání  zakotvené v čl.  33 Listiny.  Tohoto práva se konkrétní  osoba může 

domáhat  pouze v mezích  „obyčejných“ zákonů,  které  listinu provádí  a  uvádí  „v život“ 

(například školský zákon stanoví, že k předškolnímu vzdělávání  se přednostně přijímají 

děti  v posledním  roce  před  zahájením  povinné  školní  docházky.  Pokud  nelze  dítě 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmou z kapacitních důvodů, 

zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu zařazení dítěte do jiné MŠ). V uvádění 

příkladů bych mohla dále pokračovat v souvislosti se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníku 

práce a Listinou.

Okruh  záležitostí,  které  mohou  být  upraveny  pouze  zákonem  jako  právním 

předpisem,  vyplývá  především  z Ústavy  České  republiky  a  Listiny  základních  práv 

a svobod. Základním vodítkem pro řešení otázky, co může upravovat pouze zákon, jsou 

ústavní zásady. Ze zásad mimo jiné vyplývá, že pouze zákon může stanovit okruh činností 

a kompetence orgánů státní správy či dalších osob, které v jednotlivých případech státní 

správu vykonávají (včetně pravomocí ředitelek MŠ).

V současné době v souvislosti  se vstupem České republiky do Evropské unie se 

připravuje  a přijímá  skutečně  velké  množství  zákonů.  Orientace  v nich  se  stává  velmi 

složitou. Neustálé změny právních norem kladou na řídící pracovníky velmi vysoké nároky 

spočívající  v  jejich  sledovanosti  a  aplikaci  na  podmínky  školy.  Vydávání  a  účinnost 

právních  norem  vztahujících  se  k oblasti  školství  nedává  ředitelkám  škol  dostatečný 

prostor pro seznámení se s novými ustanoveními (například od 1. 1. 2007 nový zákoník 

práce a s ním související zcela nový systém odměňování).

Ucelenou soustavu „školských“ zákonů, (které též nazýváme zákony zvláštními) 

pro činnost MŠ zřizovaných obcemi tvoří:

 zákon  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšší  odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon),

 zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím školského zákona,

 zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnicích a o změně některých zákonů.

MŠMT ČR, pokud je k tomu zákonem zmocněno, vydává k jednotlivým zákonům 

prováděcí právní předpisy – vyhlášky. Přesné, konkrétní a vyčerpávající zákonné zmocnění 

je  z hlediska  ústavnosti  prováděcího předpisu velmi  důležité  (např.  MŠMT ČR stanoví 
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vyhláškou  podrobnosti  o  počtu  dětí  ve  třídě  MŠ,  o  podmínkách  provozu a  organizace 

předškolního vzdělávání, stravování dětí, o další speciální péči atd.).

V oblasti  právního  řízení  školy  bych  se  mohla  dále  zmínit  o  dalších  právních 

souvislostech  týkajících  se  dalších  směrnic  vydaných  MŠMT  ČR,  obecně  závazných 

vyhlášek a nařízení krajů, obcí atd., ale to není cílem mé práce. Považovala jsem za nutné 

podat alespoň velmi krátkou informaci o některých právních souvislostech.

Školský zákon upravuje také řadu rozhodování, která mají charakter rozhodování 

o právech, povinnostech a právem chráněných zájmech fyzických nebo právnických osob 

v oblasti výkonu státní správy.

1.4.1 Ředitelka školy jako správní orgán

Správní řízení vedené ředitelkou školy upravuje:

 § 165 odst. 2 písm. b), i), zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Úkony,  které  je  ředitelka  povinna  činit  při  rozhodování  ve  správním  řízení, 

vymezuje:

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Ředitelka školy ve správním řízení rozhoduje o:

na základě žádosti:

 přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání45.

z moci úřední:

 ukončení předškolního vzdělávání46,

 snížení nebo prominutí úplaty za poskytované vzdělávání47.

Ředitelka školy se v celém procesu rozhodování musí řídit zákonem č. 500/2004 

Sb.,  správním  řádem.  Základní  podmínkou  je  příslušnost,  která  spadá  do  kompetence 

ředitelky  školy48,  která  může  pouze  vedení  řízení  delegovat  na  své  podřízené,  ale 

45 § 34 odst. 3, 4, zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon
46 § 35 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
47 § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
48 § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
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rozhodnutí musí provést sama. Další podmínkou je nepodjatost49. Účastníkem řízení50 je 

v případě přijetí k předškolnímu vzdělávání a ukončení předškolního vzdělávání dítě, které 

však není procesně způsobilé. V dané věci je dítě zastoupeno zákonným zástupcem nebo 

opatrovníkem, případně poručníkem určeným soudem. V případě osvobození od úplaty je 

účastníkem řízení zákonný zástupce dítěte.

Správní řízení má tři fáze:

 zahájení,

 průběh – zjišťování podkladů,

 ukončení – vydání rozhodnutí (rozhodnutí ve věci samé).

Rozhodnutí musí obsahovat tyto náležitosti:

 výrok,

 odůvodnění, pokud je žádosti v plném rozsahu vyhověno, nemusí se odůvodnění 

uvádět,

 poučení.

Pokud ředitelka školy zajistila veškeré důkazy, které jsou základem pro rozhodnutí, 

bezodkladně,  nejpozději do 30 dnů vydá k dané věci rozhodnutí.  (lhůty pro doručování 

ve správním řízení51).

Každý účastník řízení má právo na odvolání, kterého se může domáhat do 15 dnů 

od doručení rozhodnutí.  V takovém případě, ode dne doručení odvolání, předá ředitelka 

školy spis o dané věci se svým stanoviskem do 30 dnů odvolacímu orgánu52 (příslušnému 

krajskému úřadu).

Nejčastější chyby správního řízení:

 žádost, kterou si ředitelky připraví,  obsahuje údaje (rodné číslo dítěte,  zdravotní 

pojišťovnu),  s kterými  ředitelka  nesmí  před  přijetím  dítěte  k předškolnímu 

vzdělávání disponovat,

 v dané věci není veden spis,

49 § 14 zákona č. 500/2004 Sb. správní řás
50 § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
51 § 19 – 26 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád
52 § 183 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
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 náležitosti rozhodnutí nejsou v souladu se zákonem o správním řízení,

 ve výroku rozhodnutí jsou citovány neplatné právní předpisy,

 v rozhodnutí není uveden den přijetí, ale pouze školní rok,

 rozhodnutí není opatřeno kulatým razítkem se státním znakem a platným názvem 

školy,

 před  vydáním  rozhodnutí  nevyzve  ředitelka  školy  účastníky  řízení  vyjádřit  se 

k podkladům rozhodnutí  a  seznámit  se  s  obsahem spisu  (v  případě  nevyhovění 

žádosti),

 chybí kritéria pro přijetí dítěte.

1.4.2 Vnitřní předpisy – základní nástroj řízení školy

Vnitřní  předpisy  jsou  základním  nástrojem  řízení  školy.  Jsou  nástrojem 

stabilizujícího  se  systému  a  jeho  činnosti.  Určují  konkrétní  práva,  povinnosti 

a odpovědnost zaměstnanců školy, systematizují a konkretizují jejich práci. Mohou se stát 

i účinným  nástrojem  řízení  změn.  Protože  úkolem  předpisu  je  organizovat  systémy 

a činnost v konkrétní škole, nelze jen mechanicky převzít jeho obecné znění nebo předpis 

jiné organizace (Bečvářová, 2003 ).

Mezi tyto vnitřní předpisy, které ředitelka školy vydává v souladu s obecně platnými 

právními předpisy, patří:

 řády,

 směrnice,

 pokyny,

 individuálně řídící příkazy.

Výčet vnitřních předpisů:

 školní řád,

 organizační řád,

 pracovní řád,

 kontrolní řád,

 spisový a skartační řád,
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 vnitřní  platový  předpis  –(pokud  není  tato  problematika  ošetřena  kolektivní 

smlouvou),

 podpisový řád

 směrnice o podpisovém oprávnění – podpisové vzory

 směrnice o čerpání fondu kulturních a sociálních služeb,

 směrnice o doplňkové činnosti,

 směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání,

 směrnice o stravování zaměstnanců,

 směrnice o oběhu účetních dokladů,

 směrnice o cestovních náhradách,

 vnitřní směrnice o kontrole,

 vnitřní členění pro statistické účely,

 směrnice o zadávání veřejných zakázek,

 směrnice o vedení pokladny,

 směrnice o účtovém rozvrhu,

 směrnice o časovém rozlišení nákladů a výnosů,

 směrnice o účtovém rozvrhu,

 směrnice o vymáhání pohledávek,

 směrnice o zadávání veřejných zakázek,

 směrnice o evidenci majetku,

 odpisový plán,

 inventarizace majetku.

Uvedený výčet vnitřních předpisů nemusí být úplný. Jak již bylo výše uvedeno, 

každá  škola  si  vypracuje  takové  vnitřní  předpisy,  které  potřebuje  pro  zajištění  svých 

činností v konkrétní škole.

Při  zpracování  vnitřních  předpisů  je  potřeba  ctít  požadavky  na  jejich  obsah 

a stylizaci.  Jeden  z nejdůležitějších  požadavků  je  soulad  s právními  předpisy,  jinak  je 

vnitřní předpis neplatný.
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1.5 Hodnocení školy

V závěru teoretické části této práce považuji za velmi důležité zmínit se alespoň 

o hodnocení a evaluaci v předškolním vzdělávání. Ředitelka mateřské školy je odpovědná 

za činnost školy a její  výsledky jak v oblasti  pedagogické,  ekonomické,  personální,  ale 

i právní.

Sebehodnocení školy by mělo být zaměřeno na všechny cílové (vnitřní i vnější) 

oblasti činnosti školy a jejich vyhodnocování a využívání pro optimalizaci další práce. 

Povinnost  provádět  hodnocení  školy  ukládá  §  12  zákona  č.  561/2004  Sb., 

o předškolním,  základním,  středním,  vyšším  odborném  a  dalším  vzdělávání  (školský 

zákon) a prováděcí právní předpis vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.  Rozsah a struktura 

vlastního hodnocení školy je podrobně rozpracována v § 8, ve kterém jsou určena pravidla 

a termíny vlastního hodnocení školy.

Oblasti vlastního hodnocení školy jsou:

 podmínky ke vzdělávání,

 průběh vzdělávání,

 podpora  školy  dětem,  spolupráce  s rodiči,  vliv  vzájemných  vztahů  školy,  dětí, 

rodičů a dalších osob ve vzdělávání,

 výsledky vzdělávání dětí,

 řízení  školy,  kvalita  personální  práce,  kvalita  dalšího vzdělávání  pedagogických 

pracovníků,

 úroveň výsledků práce školy, vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým 

zdrojům.

Pokud porovnáme tyto oblasti s RVP PV, vidíme, že se jedná o vzdělávání v plném 

rozsahu, tj,  o všech sedm oblastí  podmínek uvedených v RVP PV. Není  tedy problém 

vyhodnotit si svoje podmínky, protože jejich optimální úroveň je popsána v RVP PV. Jsou 

tedy  k dispozici  konkrétní  kritéria,  s nimiž  lze  porovnávat  a  hodnotit,  kde  jsou  určité 

rezervy a co je třeba udělat. 
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Úroveň  výsledků  se  samozřejmě  hodnotí  obtížněji,  protože  v předškolním 

vzdělávání  sledujeme  individuální  vzdělávací  posun  dítěte.  Ve  vztahu  k podmínkám 

a ekonomickým  zdrojům  zřejmě  bude  obecnou  výpovědí  fakt,  že  vysoké  počty  dětí 

a krácení úvazků učitelek se děje na úkor individualizované péče,  která by bezpochyby 

umožňovala  poskytovat  kvalitnější  vzdělávání  a  tím  dosahovat  lepších  vzdělávacích 

výsledků.

Vlastní hodnocení je vždy zaměřeno na cíle, které si škola stanovila v koncepčním 

záměru rozvoje školy a ve školním vzdělávacím programu. V průběhu hodnocení školy 

se posuzuje,  jakým způsobem stanovené cíle  škola  plní.  Zaměřuje  se  nejen  na  oblasti, 

ve kterých škola dosahuje dobrých výsledků, ale i na oblasti, ve kterých je třeba úroveň 

vzdělávání zlepšit včetně návrhů příslušných opatření. 

Dle sdělení  MŠMT, č.  j.  19229/2006-20 k provádění  vlastního  hodnocení  školy 

si škola o vlastním hodnocení školy má vést písemnou dokumentaci.  V období jednoho 

nebo dvou roků zpracovává plán postupů (strukturu) hodnocení a po uplynutí  příslušné 

doby  pak  zpracovává  hodnotící  zprávu  (plán  vypracuje  do  konce  září  školního  roku, 

v němž se má hodnocení  školy uskutečnit,  je  projednán s pedagogickou radou,  zprávu 

vypracuje  do  konce  října  následujícího  roku  školního  roku  a  je  také  projednána 

v pedagogické radě).

Plán (strukturu) i zprávu si škola zpracovává především sama pro sebe, za účelem 

zlepšení  vlastní  úrovně  a  podmínek  vzdělávání  a  zajištění  dalšího  rozvoje  školy. 

Vypracovanou zprávu dále ředitelka předkládá na vyžádání ČŠI53 Plán i zprávu ředitelka 

školy  projednává  ve  svém  kolektivu,  včetně  návrhů  na  konkrétní  řešení  zachycených 

problémů a návrhů na opatření pro další období. 

Pokud má mít vlastní hodnocení smysl, je nutno, aby se na něm podíleli společně 

všichni pracovníci školy.

Doporučení k vlastnímu hodnocení školy, resp. doporučení, jak si svůj evaluační 

systém vytvořit a jak jej v ŠVP popsat, je uveden v Manuálu k přípravě školního (třídního) 

programu mateřské školy (2005).

53

 § 12 odst. 2 zákon 561/2004 Sb., školský zákon
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Praktická část

2. Výzkumné šetření

Ve  výzkumném  šetření  jsem  použila  metodu  dotazníku,  který  je  předán 

respondentkám  a následně  sbírán.  Písemné  dotazování  je  velmi  rozšířeným  nástrojem 

k získávání informací pomocí výpovědi respondenta. Spočívá v tom, že respondent sám 

písemně  odpovídá  na otázky  v dotazníku.  Formulace  otázek  musí  být  v podobě 

srozumitelné všem respondentům. Dotazníkový způsob zjišťování má výhodu – nedochází 

k nežádoucímu ovlivnění  působením osoby tazatele,  ale i  nevýhody – nedovoluje často 

zachytit  velmi  důležité  spontánní  výpovědi,  nejsou  pod  kontrolou  podmínky,  zejména 

rušivé vlivy.

2.1 Cíl výzkumného šetření

Cílem výzkumného šetření je zmapovat jednotlivé oblasti řízení školy z hlediska nároků 

na posouzení  manažerské  dovednosti,  odborné  znalosti  a  časové  zátěže.  Zjistit,  které 

oblasti v rámci řízení jsou pro ředitelku z hlediska odborných znalostí nejnáročnější, kolik 

času  věnuje  jednotlivým  oblastem  řízení,  v jaké  oblasti  pociťuje  potřebu  rozšíření 

a prohloubení  svých  znalostí.  Jak  hodnotí  své  manažerské  dovednosti  v jednotlivých 

oblastech řídící práce.

Hypotézy:

 Předpokládám, že pedagogické řízení školy je pro ředitelku nejméně náročné, jak 

z hlediska  manažerských  dovedností,  odborných  znalostí,  tak  z hlediska  časové 

zátěže. 

 Naopak  předpokládám,  že  ředitelky  pociťují  největší  potřebu  se  dále  vzdělávat 

v oblasti ekonomické, personální a právní.
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2.2 Technika dotazníku, charakteristika výběrového 

souboru

Orientací výzkumu se jedná o výzkum kvantitativní. Dotazník je určen ředitelkách 

MŠ. První část zjišťuje informace o škole a o respondentovi (ředitelce MŠ). Druhá část 

dotazníku obsahuje uzavřené otázky, pouze u otázek č. 1, 3, 8, 11, 12 je dána možnost 

vlastního komentáře. Otázka č. 14 je otázkou otevřenou. Dotazník obsahuje průvodní dopis 

s úvodním slovem, které seznamuje respondenty se záměry předloženého dotazníku. Pro 

jejich  zprostředkování  jsem využila  elektronické  pošty.  Pro zachování  anonymity  jsem 

umožnila  respondentkám vrácení  dotazníku  v tištěné  podobě  na moji  adresu.  Následují 

údaje  pro  statistické  vyhodnocení.  Na tomto  místě  se  odkazuji  na přílohu  č.  1,  kde  je 

dotazník uveden.

2.3 Časový harmonogram dotazníkového šetření

15. listopadu  – 15. prosince 2006 Příprava dotazníků.

15.prosince 2006 – 6. ledna 2007 Pre test. Odzkoušení dotazníků na vybraném 

vzorku 5 ředitelek MŠ.

7. ledna 2007 – 12. ledna 2007 Korekce  dotazníku,  přeformulování 

a zjednodušení  některých  otázek.  Rozeslání 

dotazníků  respondentkám.

12. ledna 2007 – 26. ledna 2007 Sběr dat.

27. ledna 2007 – 27. února 2007 Zpracování získaných údajů.
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30%

36
42%

24
28%

malé
(1-40)

střední
(41-100)

velké
(100+)

3. Interpretace získaných dat

3.1 Popis získaných dat

Ze 123 rozeslaných dotazníků se vrátilo 86 dotazníků. Návratnost dotazníků, které 

jsem hodnotila, je 70 %.

Způsob  a  metody  zpracování:  vyhodnotila  jsem  počet  jednotlivých  odpovědí 

podle formulovaných výzkumných otázek. Výsledky jsem zaznamenala do tabulek a dále 

graficky zpracovala.

3.2 Vyhodnocení dotazníku

Před  samotným  vyhodnocením  jsem rozdělila  MŠ  podle  velikosti.  Klíčem  pro 

rozdělení MŠ je počet dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání. Vytvořila jsem celkem 

3 skupiny:

I. skupina – do 40 dětí

II. skupina – do 100 dětí

III. skupina – více jak 100 dětí

3.2.1 První oblast – Informace o škole.

Otázka č. 1: Jak velká je vaše škola?

Z celkového  počtu  86 

vrácených  dotazníků  tvoří 

největší  skupinu  42  %  (počet 

36)  střední  mateřské  školy 

s počtem  dětí  41 – 100. 

Přibližně  stejný  počet  28 % 

a 30 %  tvoří  mateřské  školy 

malé  (s  počtem  do  40  dětí) 

a velké  s počtem  dětí  vyšším 

než 100.
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Otázka č. 2: Jsem ředitelkou školy, která má odloučené pracoviště?

Odloučená  pracoviště  vznikla 

především  změnou  právní 

formy –  přechodem na  právní 

subjektivitu, kdy se do té doby 

samostatné  mateřské  školy 

zároveň  se  změnou  právního 

statutu  slučovaly  do větších 

subjektů.  To  rovněž  odráží 

uvedený graf, podle kterého se 

odloučená pracoviště vyskytují 

pouze u středních a velkých mateřských škol. Slučování probíhalo v místech, ve kterých 

měl zřizovatel více samostatných mateřských škol.

Otázka  č.  3:  Jsem  absolventkou  střední  školy,  vyšší  odborné  školy, 

vysoké školy?

Z grafu  vyplývá,  že  90 % 

z celkového počtu 86 ředitelek 

dosáhlo  úplného  středního 

vzdělání,  10 %  ředitelek 

absolvovalo  vyšší  odbornou 

školu  nebo  vysokou  školu. 

Zákon  o  pedagogických 

pracovnících  určuje pro výkon 

funkce  ředitelky  mateřské 

školy  střední  vzdělání 

s maturitní  zkouškou  v oboru  vzdělání  zaměřeném  na  přípravu  učitelů  předškolního 

vzdělávání  a  získala  nejméně  3  roky  praxe  spočívají  ve  výkonu  přímé  pedagogické 

činnosti.  Z tohoto  důvodu  tvoří  největší  podíl  ředitelky  se  středoškolským  vzděláním. 

Vysokoškolské  vzdělání  není  podmínkou  pro  výkon  funkce  ředitelky  mateřské  školy. 

Ve vlastním komentáři uvedlo 9 ředitelek, že v současné době vysokou školu studují.
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Otázka  č.  4:  Součástí  školy  je  školní  jídelna,  výdejna,  ani  jedna 

z uvedených?

Z grafu  vyplývá,  že  většina 

mateřských  škol  má  úplnou 

školní  jídelnu.  V minimálním 

počtu se objevují školní jídelny 

–  výdejny,  zvláště  u velkých 

a středních  mateřských  škol 

v kombinaci  s úplnou  školní 

jídelnou,  což  zřejmě  souvisí 

s  existencí  (viz  otázka  č.  2) 

odloučených pracovišť.

Pro  ředitelky  to  znamená  mít  dostatek  odborných  znalostí  v oblasti  školního 

stravování.

Otázka č. 5: Jsem ve funkci ředitelky právního subjektu 0-2 roky, 2-5 let, 

5 a více let?

Z celkové počtu 86 ředitelek je 

40 ředitelek ve funkci 5 a více 

let.  29  ředitelek  pracuje 

ve funkci 2 – 5 let, 17 ředitelek 

vykonává  funkci  ředitelky 

po dobu  kratší  než  2  roky. 

Největší  podíl  ředitelek v dané 

velikostní skupině je ve funkci 

5 a více let, s výjimkou velkých 

mateřských  škol,  kde  však 

i přesto činí  rozdíl mezi  skupinou 5+ a 2-5 let  pouze 1 ředitelku.  Skupina 5 a  více let 

ve funkci přitom znamená, že ředitelka byla již ve funkci před přechodem škol do právní 

subjektivity.
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Otázka č. 6: Škola provozuje doplňkovou činnost?

Překvapivě  pouze  v  17 

případech ředitelky v dotazníku 

uvedly,  že  provozují 

doplňkovou  činnost.  Z vlastní 

zkušenosti přitom vím, že velká 

část mateřských škol v menších 

obcích  zajišťuje  v rámci 

doplňkové  činnosti  stravování 

občanů  a  důchodců  obce 

v rámci  tzv.  „sociálního 

programu“. Toto zjištění může souviset s vyhodnocením otázek č. 2 a 4 v rámci dalších 

zjištění  (kapitola  3.2.2),  v  nichž  ředitelky  hodnotí  své  znalosti  z oblasti  ekonomické 

a právní jako průměrné a pociťují potřebu jejich prohlubování.

3.2.2 Další zjištění:

Otázka č. 1: Funkční studium I. pro ředitelé škol jsem absolvovala, nyní 

absolvuji, budu jej absolvovat, nebudu absolvovat?

57 % ředitelek již absolvovalo 

nebo  v současné  době 

absolvuje  funkční  studium. 

15 %  ředitelek  toto  studium 

absolvovat  nebude  z důvodu 

výkonu  funkce  ředitelky 

po dobu  delší  než  10  let 

(uvedly v komentáři  k otázce), 

nebo  absolvovaly  jiný  druh 

studia  v rámci  rozšíření 

manažerských  dovedností.  28  % ředitelek  toto  studium absolvovat  bude.  Z uvedeného 

vyplývá, že z celkového počtu 86 ředitelek 85 % ředitelek získá znalosti v oblasti řízení 
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samostudium DVPP internet

školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků.

Otázka  č.  2:  Jak  hodnotíte  své  manažerské  dovednosti  v uvedených 

oblastech  řídící  práce:  pedagogickém,  ekonomickém,  personálním, 

právním řízení školy?

Pouze  v 7  případech  ředitelky 

uvádějí  nedostatečné 

manažerské  dovednosti,  a  to 

v oblasti  právní a pedagogické. 

Většina  ředitelek  hodnotí  své 

dovednosti  jako  průměrné 

v oblasti  právní  a ekonomické. 

Za  velmi  dobré  považuje  své 

dovednosti  nadpoloviční 

většina  ředitelek  v oblasti 

personální  a pedagogické.  Nejméně v souladu s kvalifikací  ředitelek,  oborem předškolní 

pedagogiky jsou oblasti (ekonomická, právní), a proto jsou jejich dovednosti hodnoceny 

průměrně.

Otázka  č.  3:  Další  vzdělávání  v rámci  manažerských  dovedností 

získávám  formou:  samostatným  studiem  odborné  literatury, 

v organizovaných formách DVPP, prostřednictvím internetu.

Z grafu  vyplývá,  že  všechny 

mateřské školy rozdělené podle 

velikosti  využívají  všechny 

uvedené  formy  dalšího 

vzdělávání bez ohledu na svou 

velikost. Přesto lze konstatovat, 

že  nejvíce  se  účastní  školení 

a seminářů  DVPP  pořádaných 

vzdělávacími institucemi.
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Pociťují Nepociťují

35%

31%

18%

16%

pedagog.

ekonom.

personální

právní

Otázka  č.  4:  Potřebu  rozšíření  a  prohloubení  svých  znalostí  spatřuji 

nejvíce v oblasti pedagogické ekonomické, personální, právní?

Z uvedeného  vyplývá,  že  více 

ředitelek  pociťuje  potřebu 

rozšířit si a prohloubit znalosti 

v oblasti  ekonomické a právní. 

V oblasti  pedagogické 

a personální  tuto  potřebu 

nepociťují.

V pedagogické  oblasti  71 

ředitelek  nepociťuje  potřebu 

rozšíření  a  prohloubení  svých 

znalostí  z důvodu velmi  dobrých manažerských dovedností  (kapitola  3.2.2 otázka  č.  2) 

z důvodů kvalifikačních předpokladů, které splňují. Tato skutečnost vychází také z toho, že 

za tuto oblast byly odpovědny i před změnou právní formy. V souvislosti s vyhodnocením 

otázky č.  6  (kapitola  3.2.2)  nesouhlasím s tím,  že  dále  nepociťují  potřebu prohloubení 

svých znalostí v oblasti personální. Při své řídící práci by se měli zaměřit v daleko větší 

míře na řízení lidí.

Otázka  č.  5:  Kolik  času  věnujete  jednotlivým  oblastem  řízení: 

pedagogickému, ekonomickému, personálnímu, právnímu řízení školy?

Nejvíce  času  v rámci  řízení 

věnují  ředitelky  oblasti 

pedagogické  a ekonomické. 

Menší část (18 %, 16 %) věnují 

oblasti personální a právní.

35% pedagogické  řízení  školy 

může  být  způsobeno  mírou 

přímé  pedagogické  činnosti 

ředitelky,  koordinací  ŠVP 

(kapitola  3.2.2  otázka  č.  8) 

a delegováním na podřízené (kapitola 3.2.2 otázka č. 7). Přesto, že je účetní a mzdová 
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Průměrná delegace oblasti řízení (v %)

vykonává deleguje

25
29%

61
71%

na řízení lidí

na plnění úkolů

evidence školy zajišťována formou služby, nebo zřizovatelem (kapitola 3.2.2 otázka č. 11, 

12)  věnuje  ředitelka  31  %  času  této  oblasti.  Z uvedeného  vyplývá,  že  veškerou 

administrativu  spadající  do ekonomické  oblasti  musí  pro zpracování  připravit  (kapitola 

3.2.2 otázka č.6).

Otázka č. 6: Pří své řídící práci se více zaměřuji na řízení lidí, na plnění 

úkolů?

Z grafu  vyplývá,  že  71 % 

ředitelek se ve své řídící  práci 

věnuje  plnění  úkolů,  pouze 

29 %  ředitelek  se  zaměřuje 

na řízení  lidí.  Této  skutečnosti 

odpovídá  vyhodnocení  před-

cházející  otázky  (č.  5),  kde 

ředitelky  věnují  pouze  18 % 

času  oblasti  personální,  která 

úzce souvisí s vedením lidí. 

Otázka č. 7: Kolik času Vám zabírají uvedené oblasti řízení: vykonává 

ředitelka, deleguje na podřízené?

Dalším  významným  zjištěním 

je,  že  pouze  ze  všech 

uvedených  oblastí  řízení 

průměrně  18 %  ředitelek 

deleguje  úkoly  na  své 

podřízené  pracovníky. 

Stoupající  míra  delegování  se 

odráží  i  od velikostí  škol,  kde 

se  v závislosti  na  počtu 

pedagogických  pracovníků 

mění  organizační  struktura,  ředitelka  má ve své organizaci  více vedoucích  pracovníků, 
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Počet respondentek

dostatečný spíše dostatečný spíše nedostatečný nedostatečný

na které  může  v daleko  větší  míře  delegovat.  U velkých mateřských  škol  mají  na  tuto 

skutečnost vliv i odloučená pracoviště (kapitola 3.2.1, otázka č. 2).

Otázka č. 8: Tvorbu školního vzdělávacího programu koordinuji sama, 

delegovala jsem pravomoc na jiného pedagoga, zajišťuji jinak.

Z výsledků šetření je patrné, že 

koordinace  tvorby  ŠVP  je 

většinou  v rukou  ředitelky 

školy  –  tj.  v  76  případech. 

Pouze  ve 4 případech,  a  to  ve 

velkých  školách  (více  jak 100 

dětí),  ředitelky  delegují 

koordinaci  na  své  podřízené, 

v dalších 3 případech používají 

obě varianty.

Otázka č. 9 a 10: Objem finančních prostředků na provoz a materiální 

vybavení  školy(od zřizovatele),  objem finančních prostředků na mzdy, 

odvody, OON, ONIV (ze státního rozpočtu) ?

Objem  finančních  prostředků 

ze  státního  rozpočtu  je 

hodnocen  spíše  nedostatečně. 

51  ředitelek  hodnotí  finanční 

prostředky ze státního rozpočtu 

jako  nedostatečné  a  spíše 

nedostatečné.

Naopak  finanční  příspěvek 

od zřizovatele  jako  spíše 

dostatečný  či  nedostatečný 

hodnotí pouze 19 ředitelek. Z této skutečnosti vyplývá další zjištění, kdy ředitelky nemají 

dostatek finančních prostředků k zajištění dalšího pracovníka pro výkon administrativních 

činností, tyto činnosti vykonávají samy (kapitola 3.2.2 otázka č. 6).
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9 %

99 %

67 %

97 %

91 %

1 %

3 %

pe
da

go
g.

ek
on

om
.

pe
rs

on
ál

ní
pr

áv
ní

O
b

la
st

 ř
íz

en
í

Zasahování do oblasti (v %)

zasahuje nezasahuje

Otázka č. 11 a 12: Účetní evidenci školy a zpracování mezd zajišťuje?

Účetní  evidenci  a  zpracování 

mezd  zajišťují  ředitelky 

v převážné  většině  formou 

služby.  V ostatních  případech 

zajišťují tyto služby ředitelkám 

zřizovatelé  škol,  pouze 

v jednom  případě  si  vše 

zpracovává a zajišťuje ředitelka 

sama.

Otázka  č.  13:  Jak  hodně  zasahuje  zřizovatel  do  uvedených  oblastí 

v rámci řízení školy?

Z grafu  je  patrné,  že 

v minimálním  počtu  zasahuje 

zřizovatel  do  pedagogického, 

personálního a  právního řízení 

školy.  Ve  33  případech 

zasahuje  zřizovatel  do  oblasti 

ekonomické,  což  vyplývá 

z přidělování  finančních 

prostředků  na  provoz 

a z kompetencí  vyplývajících 

ze  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů.  Další 

skutečností je i to, že zřizovatel vydává ředitelce platový výměr, čímž do značné míry také 

zasahuje do ekonomického řízení.

Otázka č. 14: Řízení školy je ovlivňováno řadou faktorů, uveďte, co by 

Vám Vaši práci nejvíce usnadnilo?
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Na tuto otázku z 86 vyhodnocovaných dotazníků odpovědělo 67 ředitelek (78 %).

Pouze  v jednom  případě  z vyhodnocovaných  dotazníků  nemá  ředitelka  v řízení 

školy  žádné  problémy,  které  odůvodnila  kvalitní  zástupkyní  školy,  vedoucí  učitelky  a 

vedoucí školní jídelny.

V  následujícím  přehledu  jsem  seřadila  nejčastější  odpovědi  podle  míry  jejich 

zastoupení (a tedy i důležitosti pociťované ředitelkami):

 snížení míry přímé pedagogické činnosti,

 větší  informovanost  (neustálé  změny  v právních  normách,  týkajících  se  oblasti 

školství), chybí metodická pomoc,

 snížení administrativních činností,

 více času na řízení pedagogického procesu,

 zvýšení  finančních  prostředků  ze  státního  rozpočtu,  ale  i  od  zřizovatelů,  aby 

se nemusely  snižovat  úvazky  pedagogických  pracovníků  a  byla  možnost  přijetí 

dalšího pracovníka pro vykonávání administrativních činností,

 větší samostatnost při rozhodování o finančních prostředcích od zřizovatelů,

 zohlednění  úvazků  pro  pracovnice  ve  výdejnách  mateřských  škol  (nepočítá 

se s přípravou svačinek a administrativou, které se těchto činností týká).

3.3 Zhodnocení výzkumného šetření

Cílem výzkumného šetření bylo zmapovat jednotlivé oblasti řízení školy z hlediska 

jejich  náročnosti  na  posouzení  manažerských  dovedností,  odborných  znalostí  a  jejich 

časové zátěže s ohledem na velikost školy. Zjistit, které oblasti v rámci managementu jsou 

pro ředitelku z hlediska odborných znalostí nejnáročnější, kolik času věnuje jednotlivým 

oblastem řízení a v jaké oblasti pociťuje potřebu rozšíření a prohloubení svých znalostí. 

Jak hodnotí své manažerské dovednosti v jednotlivých oblastech řízení.

Byla  použita  metoda dotazníku v jehož  rámci  byla  část  otázek zaměřena  přímo 

k zajištění odpovědí na výzkumnou otázku a další otázky posloužily k dokreslení informací 

o  podmínkách škol,  které  mají  značný vliv  na management  školy a  posouzení  silných 

a slabých stránek ředitelek ve všech oblastech řízení. (kapitola 3.2.1 otázky č. 1, 2, 3, 4, 5, 

6, kapitola 3.2.2 otázky č. 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, a 14).
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Na základě odpovědí bylo zachyceno subjektivní hodnocení ředitelek, které jsem 

dále zpracovala do grafů a provedla jejich popis. Tímto jsem získala informace potřebné 

k vyvrácení nebo potvrzení hypotéz:

 Se  změnou  právní  formy  nedošlo  k výrazným  změnám  v pedagogickém  řízení 

školy,  proto předpokládám,  že tato  oblast  je  pro ředitelku  nejméně náročná jak 

z hlediska manažerských dovednosti, tak z hlediska časové zátěže. 

 Naopak  předpokládám,  že  ředitelky  pociťují  největší  potřebu  se  dále  vzdělávat 

v oblasti ekonomické, personální a právní.

První stanovená hypotéza vztahující se k pedagogickému řízení školy se potvrdila 

částečně.  Manažerské  dovednosti  v této  oblasti  hodnotí  ředitelky  jako  velmi  dobré. 

Z hlediska časové zátěže nebyla hypotéza potvrzena, ředitelky věnují této oblasti nejvíce 

času.

Druhá hypotéza byla potvrzena také částečně, neboť ředitelky nepociťují potřebu se 

dále  vzdělávat  v oblasti  personální.  Potřeba  dále  se  vzdělávat  v oblasti  ekonomické  a 

právní byla potvrzena.

Z výsledků  výzkumného  šetření  lze  posoudit  aktuální  stav  managementu  škol 

v jednotlivých oblastech řízení.

Silné stránky:

 využívání zkušeností z dlouholeté praxe ředitelek mateřských škol,

 získané požadované znalosti v řízení školství využívané v praxi,

 uplatnění odborného vzdělání v oblasti pedagogického řízení školy,

 oblast personální řízení školy,

 využívání všech dostupných forem v rámci dalšího vzdělávání,

 uplatňování odborných znalostí v rámci koordinace ŠVP.

Slabé stránky:

 ekonomické a právní řízení školy,

 zaměření na řízení lidí,

 nevyužití možnosti doplňkové činnost,

 nízká míra delegování na další pracovnice školy.
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Při vyhodnocení dotazníku se objevily některé dílčí výsledky, které mě překvapily, 

ale  tato  skutečnost  neodporuje  stanovené  hypotéze,  protože  jen  došlo  k zúženému 

pochopení obsahu některých pracovních termínů. Personální řízení školy, které ředitelky 

hodnotily  jako  velmi  dobré  se  vylučuje  se  zněním otázky,  zda  se  při  své  řídící  práci 

zaměřují na řízení lidí nebo na plnění úkolů. Při vyhodnocení této otázky se 71 % ředitelek 

zaměřuje na plnění úkolů. 29 % ředitelek se zaměřuje na řízení lidí.  Tato oblast,  která 

ředitelky nejméně časově zatěžuje byla zřejmě ze strany ředitelek pochopena pouze ve 

smyslu administrativních úkonů souvisejících s personální agendou. Byla opomenuta další 

část  manažerských  činností,  které  se  zaměřují  na  vedení  lidí,  motivaci  a  hodnocení 

pracovníků.
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4. Závěr

Teoretická  část  předložené  práce  byla  zpracována  s cílem  shromáždit  základní 

kompetence  ředitelky mateřské  školy z hlediska  obsahového kritéria  tj.  pedagogického, 

ekonomického, personálního a právního řízení školy.  Při výkonu funkce ředitelky školy 

jsou  její  kompetence  ovlivňovány  právními  předpisy  a  dále  limitovány  přidělenými 

finančními  prostředky.  V jednotlivých  oblastech  řízení  školy  jsem  proto  uvedla  výčet 

právních předpisů s odkazy na právní normy, ze kterých tyto kompetence vyplývají a jsou 

jimi vymezeny. 

Na  teoretickou  část  navazovalo  výzkumné  šetření,  jehož  respondentkami  byly 

ředitelky mateřských škol Královéhradeckého kraje.

Cílem  tohoto  šetření  bylo  zmapovat  současný  stav  náročnosti  manažerských 

dovedností, znalostí a časové zátěže ředitelek v jednotlivých oblastech řízení. 

Z výsledků provedeného šetření vyvstalo několik negativních faktorů, se kterými se 

musí  ředitelky  při  své  každodenní  práci  potýkat  a  mají  nepříznivý  vliv  na  současný 

management  mateřských  škol.  Na  práci  ředitelek  mateřských  škol  jsou  kladeny  velmi 

vysoké nároky v mnoha oborech. Ke zvládnutí těchto manažerských povinností musí mít 

vedoucí pracovník odpovídající odborné vzdělání, praxi v oboru a neustálý příjem nových 

informací.

Znalosti,  které  získaly ředitelky  v oblasti  řízení  školství  v rámci  tzv.  Funkčního 

studia  I.  lze  kvalifikovat  pouze  jako  znalosti  základní,  informační.  Pedagogické  řízení 

školy  zvládají  ředitelky  velmi  dobře.  Potřebu  rozšíření  a  prohloubení  svých  znalostí 

spatřují  ředitelky  nejvíce  v oblasti  ekonomické  a  právní.  Přesto,  že  zajišťují  účetní 

a mzdovou agendu formou služby nebo prostřednictvím svých zřizovatelů,  jsou za tuto 

oblast  plně  odpovědny  a  musí  veškeré  podklady  pro  jejich  zpracování  připravit.  Tato 

administrativa  ředitelky  značně  časově  zatěžuje  a  nedovoluje  jim  věnovat  více  času 

ostatním oblastem řízení.

V souvislosti  s probíhající  školskou  reformou  a  vstupem  České  republiky 

do Evropské  unie  bylo  ve  velmi  krátké  době  přijato  velké  množství  nových  zákonů 

a prováděcích  právních  předpisů.  To  je  také  jeden  z faktorů,  který  klade  na  řídící 

pracovníky velmi vysoké nároky spočívající v jejich sledovanosti a aplikaci na podmínky 

škol. Není zde vytvořen příliš velký časový prostor, který by umožňoval managementu 
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škol kvalitnější přípravu pro jejich realizaci v běžné praxi. V souvislosti s touto skutečností 

pociťují ředitelky potřebu prohloubení svých znalostí.

Dalším negativem jsou nejednotné právní výklady. Právní výklady na webových 

stránkách  MŠMT  ČR,  které  mohou  posloužit  managementu  škol  jsou  zveřejňovány 

s velkým  časovým  zpožděním,  ale  i  přesto  mohou  pomoci  ve  vyjasnění  v  některých 

právních ustanoveních.

Příliš  vysoká  míra  přímé  pedagogické  činnosti  řídících  pracovníků  zásadním 

způsobem negativně ovlivňuje management mateřských škol. Tento problém je však řešen 

od samého začátku změny právní formy mateřských škol tj. od 1. 1. 2003, kdy se staly 

příspěvkovými  organizacemi.  Byly  stanoveny nové profesní  požadavky na kompetence 

a činnost  ředitelek  mateřských  škol.  Z důvodu  ekonomických  dopadů  na  prostředky 

státního rozpočtu nebylo doposud tomuto požadavku vyhověno.

Závěry,  které  vyplývají  z  výzkumného  šetření  pro  další  manažerskou  činnost 

ředitelek mateřských škol jsou následující:

 V rámci  dalšího  vzdělávání  pedagogických  pracovníků  prohlubovat  své  znalosti 

nejen v oblasti ekonomické, právní, ale i personální. V oblasti personální se zaměřit 

na prohloubení svých znalostí v oblasti rozvoje lidských zdrojů.

 Využít všech nástrojů řízení lidí – delegování.

 Zajistit další finanční zdroje formou doplňkové činnosti.

 Ve  spolupráci  se  svým  zřizovatelem  projednat  možnost  přidělení  finančních 

prostředků na mzdu pro dalšího zaměstnance, který by zajišťoval veškeré činnosti 

v oblasti ekonomické a administrativní.

Věřím, že tuto práci využije managementu škol jako pomůcku v základní orientaci 

v problematice řízení školy, tak při výkonu každodenní praxe.

Zřizovatelům  mateřských  škol  může  posloužit  jako  ucelená  informace  při 

identifikaci o kvantitě povinností ředitelek a při naplňování jejich kompetencí.
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Příloha č. 1

Ředitelkám mateřských škol
zřizovaných obcí
Královéhradeckého kraje

Vážená paní ředitelko,

obracím se na vás se žádostí o zpracování dotazníku, který je přílohou tohoto dopisu.

Dotazník  je  určen  ředitelkám  MŠ  jako  výzkumné  šetření  k bakalářské  práci  s názvem 
„Kompetence ředitelky mateřské školy“.
Informace,  které  získám  díky  Vašemu  přispění,  poslouží  k dokonalejšímu  poznání 
některých aspektů v oblasti řídící práce.
Věřím, že sumarizace údajů může být zajímavým zjištěním a podnětem i pro Vaši práci.
V případě  Vašeho  zájmu  se   o  výsledky  dotazníkového  šetření  v regionu 
Královéhradeckého kraje s Vámi ráda podělím.

Vyplněný dotazník prosím zašlete zpět v elektronické podobě na e-mailovou adresu 
a.dagmar@seznam.cz , nebo v tištěné podobě na adresu:

Dagmar Anschlagová
Na Zátiší 122
552 11 Velichovky 

do 26. 1. 2007

Předem Vám děkuji za čas, který jste ochotna dotazníkovému šetření věnovat.

S pozdravem

Dagmar Anschlagová

mailto:a.dagmar@seznam.cz


D O T A Z N Í K

I. Informace o škole  

Vhodnou odpověď označte X, u otázek č. 1 a 7 uveďte číselný údaj.

1. Jak velká je vaše škola:

počet dětí počet tříd

2. Jste ředitelkou školy, která má odloučená pracoviště:

ANO NE

Pokud ano, uveďte počet odloučených pracovišť.

počet pracovišť

3. Jsem absolventkou:

SŠ VOŠ VŠ

4. Součástí školy je:

školní jídelna výdejna ani jedna z uvedených

5. Jste ve funkci ředitelky právního subjektu:

0 –2 roky
2 –5 roky
5 a více let

6. Škola provozuje doplňkovou činnost

ANO NE



II. Další zjištění  
vhodnou odpověď (odpovědi) označte X

1. Funkční studium I. pro ředitelé škol jsem:

absolvovala
nyní absolvuji
budu jej absolvovat
nebudu absolvovat

Absolvuji jinou formu studia pro vedoucí pracovníky (uveďte jakou):

………………………………………………………………………

2. Jak hodnotíte své manažerské dovednosti  v uvedených oblastech řídící práce:

velmi dobré průměrné nedostatečné
Pedagogické řízení školy
Ekonomické řízení školy
Personální řízení školy
Právní řízení školy

3. Další vzdělávání v rámci manažerských dovedností získávám formou:

samostatným studiem v organizovaných formách
odborné literatury DVPP prostřednictvím internetu

jinou formou (uveďte jakou):………………………………………………………….



4. Potřebu rozšíření a prohloubení svých znalostí spatřuji nejvíce v oblasti:

Pedagogické 
Ekonomické 
Personální 
Právní 

5. Kolik času věnujete jednotlivým oblastem řízení:

Uveďte v %, celkový součet musí být 100%.

Pedagogické řízení školy

Ekonomické řízení školy

Personální řízení školy

Právní řízení školy

6. Při své řídící práci se více zaměřuji:

na řízení lidí na plnění úkolů

7. Kolik času Vám zabírají uvedené oblasti řízení

Uveďte v %.

vykonáv
á 

ředitelka

deleguje 
na podřízené

celkem

Pedagogické řízení školy 100%

Ekonomické řízení školy 100%

Personální řízení školy 100%

Právní řízení školy 100%

8. Tvorbu školního vzdělávacího programu:

koordinuji sama delegovala jsem pravomoc na jiného pedagoga obě možnosti

Pokud zajišťujete jinak, uveďte jak………………………………………………………



9. Objem finančních prostředků na provoz a materiální vybavení školy 
(od zřizovatele) je:

dostatečný spíše dostatečný spíše nedostatečný nedostatečný

10. Objem finančních prostředků na mzdy, odvody, OON, ONIV (ze státního 
rozpočtu) je:

dostatečný spíše dostatečný spíše nedostatečný nedostatečný

11. Účetní evidenci školy zajišťuje:

ředitelka sama zřizovatel formou služby

jiná forma (uveďte jaká)……………………………………………………………………...

12. Zpracování mezd zajišťuje:

ředitelka sama zřizovatel formou služby

jiná forma (uveďte jaká)……………………………………………..

13. Jak hodně zasahuje zřizovatel do uvedených oblastí v rámci řízení školy:

Uveďte v %.

ředitelka zřizovatel celkem

Pedagogické řízení školy 100%

Ekonomické řízení školy 100%

Personální řízení školy 100%

Právní řízení školy 100%

14. Řízení školy je ovlivňováno řadou faktorů, uveďte, co by Vám Vaši práci 
nejvíce usnadnilo:



………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……..
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