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Resumé:

Závěrečná bakalářská práce se zabývá možnostmi programového vybavení 

k podpoře  řízení  ve  školství  na  úrovni  managementu  základní  školy.  Popisuje 

současný stav využívání software při řízení školy a požadavky managementu na 

softwarové produkty.

Vychází z dostupných informačních zdrojů a z vlastního výzkumu.

Přináší  přehled  o  stavu  implementace  software  do řídícího  procesu  na 

základních školách.

Summary:

My final Bachelor Report deal with posibility of the programme equipment 

using to support leasing of management in Primary Schools.

It describes contemporary stage in using of software during school leading.

The main emphasis is put on demands of school the school management  

on software products.

There were used reachable information sources and my own resource.

If school survey about the stage of implementation of software into control process 
in Primary School.
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1 Úvod
Kvalitní práce školy se stává jedním z hlavních témat diskuzí týkajících se 

českého  školství.  To,  co  společnost  v současnosti  vyžaduje  od  škol  a 
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vyučujících, se diametrálně liší od dosavadních požadavků a podléhá zásadním 

změnám.  Veřejnost  začíná  klást  důraz  na  profesionalitu  výuky,  výchovně-

vzdělávacího procesu a kvalitu výstupu. 

České  školy  v posledních  letech  procházejí  zásadními  změnami.  Je 

otázkou,  jestli  jsou  to  změny  dostatečné  a  plně  korespondující  se  změnami 

v oblasti sociální a ekonomické, zda tedy školy fungují jako efektivní vzdělávací  

instituce. 

Hlavním motivem pro zdůrazňování efektivity práce škol je úsilí uspokojit v 

plné  míře  vzdělávací  potřeby  společnosti  s přihlédnutím  k měnícím  se 

podmínkám prostředí, v němž školy dnes fungují.

Pro české školství je typická setrvačnost, často až rezistence ke změnám. 

Jak  vedení  škol,  tak  i  vyučující  často  lpí  na  tradičních  učebních  osnovách  a 

zejména na tradičním přístupu k žákům. Ignorují existenci světa mimo školu, aniž 

si uvědomují, jak rychle se ekonomické a sociální prostředí společnost mění.  1 

Tradiční  přístupy  v  řízení  školy  vedou  ke  statické  vzdělávací  instituci,  

reagující  pomalu  a  pozdě  na  změny  v prostředí  školy.  Efektivní  škola  musí 

pružně  reagovat  na  změny  vnějších  podmínek,  jestliže  má  být  kvalita 

poskytovaných služeb zvýšena nebo alespoň udržena. 

Efektivní  školou  rozumíme  takovou  vzdělávací  instituci,  ve  které  

jednoznačně dochází k většímu rozvoji osobnímu rozvoji žáků a studentů, než by  

se  dalo  očekávat  vzhledem k jejich  úrovni  na  vstupu,  přičemž tomuto  rozvoji  

dochází  v příznivém  edukativním  prostředí,  v souladu  se  zájmy  a  potřebami  

společnosti, a to ekonomicky efektivním způsobem.2 

2 Cíle a úkoly práce
Cílem bakalářské práce je provést výzkumnou studii zaměřenou na cílené 

využívání  software  managementem  při  řízení  školy  a  při  správě  jednotlivých 

oblastí provozu školy. 

1 SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. 1. vyd. Praha : Aspi, 2006. 300 s. ISBN 80-7357-176-5. str. 11
2 SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. 1. vyd. Praha : Aspi, 2006. 300 s. ISBN 80-7357-176-5. str. 13
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Problematika využívání ICT a software při řízení školy je v českém školství 

velmi aktuální. ICT jsou povinně implementovány do nejvyšších forem programu 

DVPP  (Další  vzdělávání  pedagogických  pracovníků).  Vzhledem  k nutnému 

zapojení  i  do  tvorby  ŠVP  se  promítají  v různých  řídících  a  plánovacích 

činnostech ve škole. 

V současné době mnohé školy tvoří strategické a rozvojové plány a oblast 

ICT se stává jejich důležitou součástí  (viz metodický pokyn č.j.:  27 419/2004–

55). Management škol je pro tuto činnost připravován vzděláváním pro vedoucí 

pracovníky  dle  vyhlášky  č.  317/2005  Sb.3 Studium  je  dle  standardu  studia 

spojeno s e-learningem.4 

Pro vzdělávací proces je důležité využívání ICT také pro samotné řízení  

tohoto procesu. Dnes školy mohou využívat ICT a speciální software např. pro 

vedení  katalogových  listů  žáků,  správu  rozvrhu,  suplování  či  tisk  vysvědčení. 

Existuje  snaha  o  unifikaci  systémů  pro  řízení  škol  (např.  systémy  Bakalář,  

Katedra, apod.).

  Výsledky výzkumu, provedeného mezi řediteli škol, mohou být inspirací 

pro  řídící  pracovníky  ostatních  organizací.  Mohou  nahlédnout  „pod  pokličku“ 

svých  kolegů a  vyhodnotit  pro  své další  aktivity  v této  oblasti  jejich  názory a 

zkušenosti.

3  Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému 
pedagogických pracovníků

4  EGER, Ludvík. Předpokládané trendy implementace ICT do edukačního procesu. Učitelské listy : web o změnách ve 
vzdělávání [online]. 2006 [cit. 2006-11-02]. Dostupný z WWW: <http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/AR.asp?
ARI=102848&CAI=2151>. ISSN 1210-6313.
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3 Software a řízení školy

3.1 Historie

Teorie a do určité míry i praxe moderního managementu prošla v druhé 

polovině 80. let vlnou nástupu informační společnosti. Typickým znakem se stala 

snaha  implementovat  informační  technologie  do  řízení  organizací,  což  vedlo 

k vzniku oboru „informačního managementu“5.

Rozvoj  informačních technologií  redukuje potřebu vedoucích pracovníků 

na  nižších  úrovních  řízení  a  umožňuje  vznik  nových,  efektivnějších 

organizačních struktur. Součástí manažerské kvalifikace a náplně práce se tedy 

stává  schopnost  včas  a  kvalitně  si  osvojovat  algoritmy  práce  s informacemi 

odpovídající době a aktuálním problémům.

Efektivní  práce  s  informacemi  je  podmíněna  odpovídajícími  nástroji. 

Aplikace  oboru  informatiky  se  zaměřuje  na  účinnou  a  účelnou  komunikaci  a 

využití  dat.  Nastává  rozvoj  integrovaných  informačních  systémů  využívajících 

počítačové sítě, údajové základny, databáze apod. Počítače se stávají součástí  

prostředků, bez kterých se vedoucí pracovníci (manažeři) neobejdou.

Závěr  devadesátých  let  a  vstup  do  nového  tisíciletí  je  v manažerské 

literatuře  označován  jako  období  dalšího  rozvoje  „informační  společnosti“  či 

„společnosti znalostí“.  K dispozici jsou výkonné informační systémy, prostředky 

elektronické  komunikace  a  automatizace,  vyvíjí  se  další  možnosti  využití  

komunikační technologie. 

Je třeba poznamenat,  že se zřetelně postupně znevýhodňuje postavení 

lidí, kteří nejsou schopni nebo ochotni využívat nových prostředků komunikace. 

Používání  ICT  se  v určitých  činnostech  hodnotí  jako  standard,  naopak  ICT 

negramotnost  se  přesunuje  z pozice  standardu  do  negativně  limitujících 

schopností.

3.2 Software na základní škole

Škola  -  instituce  zpracovávající  periodicky  nové  informace,  potřebuje 

profesionální softwarovou podporu. 

5  VODÁČEK, Leo, VODÁČKOVÁ, Olga. Management : Teorie a praxe v informační společnosti. 4. rozš. vyd. Praha : 
Management Press, 2005. 314 s. ISBN 80-7261-041-4.
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Management školy musí operativně řešit každodenní problémy s absencí 

vyučujících, zdravotních či výchovných problémů žáků apod. Pravidelně do školy 

nastupuje několik desítek či  stovek žáků představující  velký soubor dat,  která 

musí být zpracována, archivována, ale současně musí být kdykoliv k dispozici. 

Personalista  pracuje  s  osobními  daty  zaměstnanců,  sleduje  platové  postupy 

apod.  Administrativní  pracovníci  denně  potřebují  množství  formulářů,  často 

používají stejné údaje. Z hlediska ekonomického management školy musí např. 

tvořit  a  zpracovávat  rozpočet,  provádět  pravidelnou  inventarizaci  majetku, 

připravovat účetní závěrku, výroční zprávu, atd. 

Software  nutně  musí  splňovat  celou  řadu  podmínek  a  specifických 

požadavků  uživatelů,  ředitelů  škol  apod.,  a  současně  musí  vyhovovat  dikci  

právních norem, které ošetřují nakládání s informacemi6. 

Výraz  „profesionální“  je  v této  situaci  nutno  chápat  ne  jako  placený  či 

komerční,  ale  jako  synonymum kvality,  údaj  označující  určitou  (vyšší)  úroveň 

programu. 

3.3 Podmínky využívání software 

Základní podmínky implementace software do řízení školy jsou:

 hardwarové  vybavení -  počítač  je  hlavním  nástrojem  výpočetní 

techniky  a  v řízení  organizací  má  svou  nezastupitelnou  roli. 

V závislosti  na  vývoji  nových  (výkonnějších)  komponent  klesá 

pořizovací cena přístrojů na trhu. Organizace mají  možnost pořizovat, 

obnovovat  nebo  doplňovat  počítačové  sestavy  počítači  s parametry, 

které byly před několika lety pouhou fantazií  vývojových pracovníků. 

Rozhodující je pouze výše finančních prostředků. K nelibosti mnohých 

uživatelů vyžaduje nově vyvinutý software vyšší nároky hardware. Lze 

odvodit,  že  i  výkonnost  hardware  může  být  limitujícím  faktorem při 

rozhodování, jaký software používat.

 informační  gramotnost potencionálních  uživatelů,  konkrétně 

pedagogů školy. Informační gramotnost  spojuje znalosti a dovednosti 

práce s informační a komunikační technikou (počítačová gramotnost) a 

6 MATOUŠOVÁ, Miroslava. Povinná dokumentace školy a ochrana osobních údajů. Řízení školy. 2006, roč. III, 4-5, 
s. 21-23. ISSN 1214-8679.
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znalosti  a  dovednosti,  které  bývají  v  odborné  literatuře  označeny 

pojmem  funkční  gramotnost. Ta  je  charakterizována  v  širším  slova 

smyslu  jako  schopnost  porozumět  a  prakticky  využívat  informace 

uložené v libovolné formě.7 

Jedinec pracující  s  výpočetní  technikou musí  počítat  s tím,  že  jej  čeká 

neustálé  studium dané  problematiky  a  sledování  toku informací  ve  vybraném 

oboru.8

3.3.1 Pravomoc ředitelů a rozsah působnosti v     dané oblasti  

Osobou odpovědnou za kompletní  provoz školy, tzn. i za oblast práce se 

souborem dat, je ředitel  školy.  Zrevidujme tedy kompetence ředitelů z hlediska 

cíleného zavádění a využívání ICT technologií v řízení školy. V níže uvedených 

řídících  kompetencích  lze  vysledovat  spojitost  se  zkoumanou  oblastí.  Řídící 

kompetence ředitelů jsou klasifikovány takto9:

1. Realizovat školskou politiku:

1. Rozvíjet cíle školské politiky;

2. Vymezovat poslání a vizi školy;

3. Rozvíjet vztahy mezi školou a sociálními partnery;

4. Vytvářet pozitivní vztahy s komunitou a rodiči.

2. Řídit vzdělávání žáků:

1. Efektivně řídit výuku na škole;

2. Podporovat účinně výuku;

3. Zavádět nové prostředky, formy a metody podporující výuku;

4. Vytvářet pozitivní výukové klima;

5. Reagovat na potřeby žáků;

6. Zavádět moderní výukové technologie;

7. Monitorovat a hodnotit výuku a vzdělávací programy.

3. Řídit lidské zdroje:

7 JONÁK, Zdeněk. Pojetí vzdělávací oblasti ICT v RVP ZV. Metodický portál RVP : Základní vzdělávání [online]. 2005-2007 
[cit. 2007-01-15]. Dostupný z WWW: <http://www.rvp.cz/clanek/6/40>. ISSN 1802-4785.
8 BACÍK, F, KALOUS, J, SVOBODA, J. Kapitoly ze školského managementu. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 1998. 567 s. ISBN 80-86039-49-8. str. 214
9
 NEZVALOVÁ, D. Kompetence ředitele školy. e-Pedagogium (on-line), 2003, roč. 3, č. 1. [cit. 2007-3-15]. Dostupné na 

www: <http://epedagog.upol.cz/eped1.2003/clanek02.htm>. ISSN 1213-7499.
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1. Zajistit efektivní práci všech zúčastněných;

2. Monitorovat práci a intervenovat průběžně v případě potřeby;

3. Zajišťovat odpovídající profesionalitu a včas intervenovat;

4. Zajistit prostředí, podporující práci učitelského sboru a včas 

intervenovat;

5. Rozvíjet práci týmů;

6. Plánovat a hodnotit práci týmů i jednotlivců;

7. Rozvíjet práci každého jednotlivce;

8. Dobře rozhodovat a dokázat změnit strategii na základě zpětné 

vazby;

9. Monitorovat průběžně svou činnost;

10.Vytvářet a podporovat pozitivní pracovní vztahy.

4. Řídit materiální zdroje

1. Efektivně alokovat materiální a finanční zdroje;

2. Monitorovat a kontrolovat použití zdrojů.

5. Řídit informační zdroje

1. Vyhledávat a vyhodnocovat informace;

2. Využívat informace k řešení problémů a přijetí rozhodnutí;

3. Využívat IT.

Povinnost  dbát  na  efektivitu  provozu  školy,  práce  s informacemi  a 

využívání  IT je zřejmá.  Splnění  těchto bodů ovšem nezávisí  pouze na osobě 

ředitele  školy.  V ideálním případě používá  vybraný software  celý  pedagogický 

sbor. V tomto případě se objevuje otázka ovládání speciálních programů, tedy 

nutnost  proškolování  nebo  dalšího  vzdělávání  pedagogů.  V  praxi  lze  mezi 

pedagogy rozlišit  čtyři  názorové  skupiny dle  postoje  k dalšímu vzdělávání,  ve 

vztahu předtím a potom:

1. „Všechno umím, všechno znám - nepotřebuji nic nového“

2. „Půjdu tam, protože musím - ale nic ode mne nečekejte.“

3. „Něco si teda vyberu - nic moc, ale něco lze využít.“

4. „Všechno by mě zajímalo - bylo to úžasné.“
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U  prvních  dvou  skupin  se  právě  nejčastěji  setkáváme  s negativním 

vztahem k dalšímu  vzdělávání,  tito  pedagogové  mají  často  pocit,  že  pro  své 

vzdělání  udělali  maximum  složením  státní  závěrečné  zkoušky  a  ukončením 

vysokoškolského  studia.  Je  nezbytné  přijmout  fakt,  že  aktivní  účast  na 

celoživotním vzdělávání se stává pro školy a učitele společenským závazkem, 

ale i profesionálním působištěm, ve kterém lze najít nejenom finanční efekt, ale 

i možnost  seberealizace,  vazbu  na  podmínky  praxe,  množství  podnětů  a 

informací jako i společenské uznání.10 

Úkolem  ředitele  školy  je  tedy  i  přes  popsané  překážky  vybudovat 

podmínky umožňující úspěšně a trvale zakomponovat moderní ICT do běžného 

chodu školy. Vyřešit vztah zaměstnanec - ICT může být vůbec nejtěžším úkolem 

pro ředitele. Možná těžším, než zajistit odpovídající objem finančních prostředků. 

Je zřejmé, že ovlivnění zaměstnanců směrem k pozitivnímu vztahu k ICT 

je jedním ze současných úkolů managementu škol. Lze také předpokládat, že do 

budoucna se tento problémem vyřeší  obměnou pedagogických sborů. Do škol 

nastupuje  generace,  která  považuje  ICT  za  nedílnou  součást  profesních 

předpokladů.

3.4 Nejčastěji používaný software v praxi

Nejčastěji používaný software můžeme rozdělit do několika oblastí11:

 oblast ekonomická

 oblast personalistiky

 oblast administrativy

 oblast managementu

 oblast řízení pedagogického procesu

 výukový software

10
 BEDNAŘÍKOVÁ, I. Připravujeme učitele i pro potřeby celoživotního vzdělávání?. Učitelské listy [online]. 2005 [cit. 2007-

03-23]. Dostupný z WWW: <http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=102077&CAI=2154&EXPS=
%22IMAGE%2A%22+AND+%22%8AKOLY%2A%22>.
11 BACÍK, F, KALOUS, J, SVOBODA, J. Kapitoly ze školského managementu. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 1998. 567 s. ISBN 80-86039-49-8. str.203 - 207
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3.4.1 Oblast ekonomická

Zahrnuje  především  vedení  účetnictví,  evidence  a  zpracování  mezd. 

Ekonomický  software  je  ovlivňován  nejen  rychlým  vývojem  technologií,  ale  i 

složitou  legislativou.  Uživatelé  by  měli  mít  k  dispozici  pravidelné  aktualizace, 

které zajišťují shodu dokladů a účetnictví s aktuální legislativou ČR a EU.

 Firem  vyvíjejících  ekonomický  software  je  mnoho.  Jedním  z kritérií, 

nejenom při pořizování ekonomického software, je možnost převodu či výstupu 

dat  do  jiných  programů.   Neoficiálním  standardem  kancelářských  aplikací  je 

soubor  programů  Microsoft  Office,  z volně  šiřitelných  (freeware)  např.  Open 

Office.  Práce  ve  známém nebo  podobném prostředí  může  usnadnit  ovládání 

programu a pravděpodobně ovlivní rozhodování při výběru konkrétního produktu.

Na ředitele a managament škol jsou každoročně kladeny vysoké nároky v 

oblasti přizpůsobení potřeby mzdových prostředků stanovenému rozpočtu. 

Program by měl usnadňovat  navrhnout a zoptimalizovat  rozpočet školy. 

V konečné fázi je na posouzení ředitelů, zda odpovídá podmínkám těchto škol, 

ale  při  rozhodování  by  se  měl  opírat  také  o  stanovisko  ekonoma -  hlavního 

uživatele programu.  

Opět  se  projevuje  specifikum  školství  -  mezi  personálním  obsazením 

ekonomického  úseku  v  jednotlivých  organizacích  existují  značné  rozdíly,  

v závislosti na počtu žáků (velikosti školy). 

Práci ekonoma může zastávat:

 ekonom -  zaměstnanec,

 management školy (ředitel)

 ekonom - externista, firma. 

Z             tohoto lze odvodit požadavky na používaný software:  

 jednoduchost obsluhy,

 nízká administrativní náročnost,

 možnost předdefinování celé řady parametrů,

 usnadnění rutinních činností,
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 automatické zálohování dat,

 možnost  ukládání  dat  na  periferní  nosiče,  možnost  výstupů  do 

tiskových sestav  

 automatický update programu na nové verze z internetu, 

 konzultační a technická podpora. 

3.4.2 Oblast personalistiky

Formálně je tato oblast sice oddělena, ale v praxi zasahuje do všech sfér 

řízení provozu školy. Školní personalistiku lze rozdělit do dvou základních částí:

1. Personalistika žáků školy - operuje s osobními údaji žáků,  výstupy 

směřují  především  do  pedagogické  činnosti,  např.  seznamy  tříd,  

kontakty na rodiče,12… .

2. Personalistika  zaměstnanců  školy -  zpracovává  osobní  data 

pracovníků školy, zasahuje jak do oblasti pedagogické, tak do oblasti  

ekonomické.  Údaje  o  pracovníkovi  slouží  jako  podklad  pro  práci 

personalisty,  ekonoma  (mzdové  účetní)  i  managementu  školy  řídící 

edukativní proces. 

Výše  uvedený  popis  operací  s personáliemi  žáků  i  zaměstnanců  školy 

vybízí ke zjednodušení a usnadnění stereotypních úkonů. Ideálním prostředkem 

k tomuto je výpočetní technika. 

Je  evidentní,  že  výběru  vhodného software  je  nutno věnovat  zvýšenou 

pozornost. Kvalitní program by měl v ideálním případě umožňovat použití jedné 

(centrální) databáze pro všechny oblasti řízení školy. 

Opačným řešením je používání samostatných programů (-ků) pro každou 

oblast.  Kompatibilita  a  splňování  určitých  standardů je  u  uvedeného software 

diskutabilní.  Každá aplikace může vyžadovat  vlastní  databázi,  tzn.  opakované 

zadávání údajů pro každou program zvlášť. To je v rozporu se základním rysem 

funkce software jako nástroje pro nakládání s daty, tj. minimalizovat mechanické 

zadávání údajů a využívat jednou již zadané údaje k různým účelům. 

12 BACÍK, F, KALOUS, J, SVOBODA, J. Kapitoly ze školského managementu. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 1998. 567 s. ISBN 80-86039-49-8. str. 205
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3.4.3 Oblast administrativy

Oblast  administrativních  úkonů  je  pokrytá  především  kancelářskými 

aplikacemi.  Administrativní  pracovnice  ve  velké  míře  využívá  textové  editory,  

tabulkové procesory k tvorbě přehledů, formulářů, faktur apod.

3.4.4 Oblast managementu

Manažer  současnosti  má  základní  počítačovou  gramotnost  zvládnutou. 

Nemusí být programátorem. Manažer potřebuje rychle najít potřebnou informaci 

s jistotou,  že  daná  informace  je  kvalitní.13 Manažer  musí  být  pokročilým 

uživatelem počítače,  tzn.  musí  být  informačně gramotný.  Základní  počítačová 

gramotnost se jeví na pozici managementu jako nedostatečná. 

Školy jsou v tomto ohledu specifické. Manažer - ředitel školy se dle počtu 

zaměstnanců své organizace dostává do různých pozic. Od manažera, který má 

početný  tým  spolupracovníků  deleguje  pravomoci  a  povinnosti,  správu 

informačního systému školy nevyjímaje, až po ředitele, který zastává de facto 

několik pozic - pedagog, ekonom, administrativa, správce ICT. 

3.4.5 Oblast pedagogická

Kvalitní program v oblasti řízení pedagogické procesu by měl umožňovat 

využití personálních dat, ať už z lokální nebo centrální databáze, zejména při:

 běžném  provozu  školy  -  tj.  příprava  a  úprava  rozvrhu,  suplování, 

úprava úvazků, …

 formulaci  různých   výstupů  -  tj.seznamů  žáků,  tříd,  atp.,  tisk 

vysvědčení, katalogových listů, zpráv , … .

Počítač skýtá jednu obrovskou výhodu při řízení provozu školy, a to, že 

nedovolí  uživateli  udělat  chybu  způsobenou  lidským  faktorem  (nutno 

poznamenat, že dokáže i chybu mnohokrát znásobit). Dva příklady za všechny:

 zástupce ředitele se přehlédne a pošle suplovat pedagoga, který v té době 

má práci v jiné části školy,

 při tvorbě rozvrhu (úvazku) dojde k omylu - jeden pedagog má vyučovat na  

dvou místech současně. 

13 BACÍK, F, KALOUS, J, SVOBODA, J. Kapitoly ze školského managementu. Praha : Pedagogická fakulta Univerzity 
Karlovy v Praze, 1998. 567 s. ISBN 80-86039-49-8. str. 206
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Při první hodině se chyba samozřejmě projeví,  ale znamená to spoustu 

práce navíc.  Připravit  rozvrh  pro padesát  pedagogů tak,  aby splňoval  zásady 

duševní hygieny žáků i zaměstnanců, kombinace předmětů z různých oborových 

skupin apod., není jednoduchá záležitost. Jedna chybně nastavená hodina může 

znamenat  desítky  změn  v rozvrhu.  Program tato  chybná  nastavení  neumožní 

použít.

Kvalitní programy měl umožnit správci/uživateli získávat přesné informace 

o  momentální  dění  na  škole.  V  praxi  to  znamená,  že  by  měl  umět  libovolně 

kombinovat třídy (kolektivy), místnosti a  vyučující.

Tato oblast je specifická pro školství, bude jí proto věnována samostatná 

kapitola.

3.5 Řízení pedagogického procesu

3.5.1 Legislativa

Aktuální  právní  normy  (k  10.4.2007),  které  vymezující  vedení 

dokumentace a administrativy na základní škole:

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

odborném a jiném vzdělávání  (školský  zákon),  ve  znění  pozdějších 

předpisů,

 zákon  č. 101/2000  Sb.,  o  ochraně  osobních  údajů  a  o  změně 

některých zákonů,

 zákon  č. 499/2004 Sb.,  o  archivnictví  a  spisové  službě a  o  změně 

některých zákonů,

 vyhláška č.64/2005 S., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů,

 vyhláška  č. 364/2005  Sb.,  o  vedení  dokumentace  škol  a  školských 

zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a 

školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a 

školských zařízení),

 vyhláška č. 389/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o 

vedení  dokumentace škol  a školských zařízení  a školní  matriky a o 
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předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní  

matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

 vyhláška  č. 48/2005  Sb.,  o  základním  vzdělávání  a  některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky,

 vyhláška č. 454/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o 

základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky,

 vyhláška č. 223/2005 Sb. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

o některých dokladech o vzdělání,

 vyhláška č. 489/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o 

některých dokladech o vzdělání,

 vyhláška  č. 645/2004  Sb.,  kterou  se  provádějí  některá  ustanovení 

zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů,

 seznam  dokumentace  škol  a  školských  zařízení  pro  školní  rok 

2006/2007 (dle § 28 odst. 1 školského zákona, č.j. 27 101/2005-2/1)

Citace ze školského zákona,  §28, odst. 6:

Ministerstvo (školství) stanoví prováděcím právním předpisem podmínky,  

rozsah, formu a způsob vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní  

matriky a rozsah, formu, způsob a termíny předávání údajů z dokumentace škol  

a  školských  zařízení  a  školní  matriky  příslušnému  orgánu  státní  správy  ve  

školství a jeho prostřednictvím ministerstvu, popřípadě jím zřízené organizaci, a  

zveřejní ve Věstníku.

Management školy musí pravidelně sledovat úpravy prováděcích předpisů 

a legislativních norem. Ředitel školy nese odpovědnost za celkový provoz školy,  

samozřejmě  i  za  dodržování  právních  předpisů.  Současně  má  velmi  široký 

rozsah povinností.  Měl  by se snažit  zapojit  do řízení školy celý management, 

administrativní  pracovníky  a  pedagogy.  Sledování  změn v legislativě  je  jedna 

z povinností, kterou lze delegovat. 
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Právní normy lze zdarma získat v elektronické podobě např. na webových 

stránkách  ministerstev14.  Většinou  jsou  ve  formátu  PDF15,  který  velmi 

znesnadňuje práci s textem16.  Problémy vznikají při novelizacích zákonů, které 

se do znění původních norem umístěných na zmíněných stránkách nepromítají. 

Dalším  problémem  je  často  kritizovaný  postup  zákonodárců,  kteří  podstatné 

změny zákonů zakomponují do nesouvisejících norem. 

Další  možností  jsou  internetové  portály,  např.  Sbírka  předpisů  České 

republiky17 nebo  Zákoník.cz18 Tyto  stránky přinášejí  volně přístupné částky a 

předpisy  s určitým  omezením  (omezený  čas  přístupu,  výběr  jen  některých 

předpisů). Jako placenou službu obsahují archiv předpisů a podporují možnosti 

další práce se soubory. 

Elektronické systémy pro práci se zákony školám poskytují za úplatu také 

komerční firmy (např. ASPI, Atre19). Na školní server nebo síť je nainstalována 

základní aplikace a management škol zakupuje pravidelné aktualizační soubory,  

tzn. nová data, ať už na CD nebo přímo stahuje z internetu.

Zajímavým se  jeví  Portál  veřejné  správy České  republiky20.  Uživatelům 

nabízí velmi široký okruh služeb, právní normy jsou pouze jednou z nich. Zákony 

lze  vyhledat  dle  čísla  normy,  částky,  názvu  nebo  klíčového  slova.  Jednotlivé 

paragrafy  zákonů  se  zobrazují  jako  hypertextové  odkazy.  Portál  nabízí  ke 

stažení textové verze zdarma, k dispozici  jsou informace o vydání,  platnosti  a 

účinnosti  zákona včetně upozornění  na případné výjimky.  Při  vyhledání  určité 

právní  normy  dle  čísla  předpisu  nebo  klíčového  slova  se  zobrazují  také 

související odkazy, tzn. zákony, které upravují nebo pozměňují původní znění.  

14 např. Ministerstvo školství - www.msmt.cz/dokumenty; Ministerstvo vnitra - www.mvcr.cz/sbirka/index.htm
15  Soubory s příponou PDF (Portable Document Format) vyvinula společnost Adobe pro účely elektronického publikování a 

elektronické distribuci dokumentů nezávislou na platformě operačního systému.
16 více KREJČÍ, Richard. Encyklopedie publikačních formátů:PDF. Grafika on-line [online]. 2004 [cit. 2007-03-10]. Dostupný 
z WWW: <http://www.grafika.cz/art/polygrafie/encpdf.html>. ISSN 1212 - 9569
17 www.sbirka.cz
18 www.zakonik.cz
19 www.aspi.cz, www.atre.cz
20 www.portal.gov.cz
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3.5.2 Dokumentace

Školy mají  ze zákona povinnost uchovávat dokumenty a umožnit  výběr  

archiválií.21 Dokumentace školy musí být v souladu s ustanoveními odst. 1 § 28 

zákona č. 561/2004 Sb., a příslušnou prováděcí vyhláškou dle druhu školy.

Nový  školský  zákon  přinesl  změny  nejen  v  reformě  obsahu  učiva  a  

přístupech k pojetí školy, ale i v možnostech a budoucí povinnosti škol pracovat  

s elektronickými dokumenty a evidencí ve škole obecně22.

Jednotlivé  tiskopisy  dokumentace  škol  a  školských  zařízení  (kromě  

tiskopisů uvedených ve vyhl.  223/2005 Sb.)  jsou pouze  doporučené.  Školy si  

mohou vytvořit vlastní vzory tiskopisů, které však musejí obsahovat údaje podle  

§  28  školského  zákona23. Doporučené  vzory  tiskopisů  jsou  uveřejněny  na 

Internetových  stránkách  MŠMT  v oddílech  předškolní,  speciální,  základní, 

střední a vyšší odborné školství.

Vedení  dokumentace  je  tedy  možné  buď  klasicky  na  předtištěném 

formuláři nebo v elektronické podobě. Podle zákona o archivnictví nelze předat 

do státního archivu dokumentaci se skartačním znakem A24 v jiné podobě než 

listinné.  Z tohoto  důvodu  se  dokumentace  školy  musí  archivovat  v podobě 

listinné  (např.  třídní  výkazy,  katalogové  listy,  protokoly  o  zkouškách, 

dokumentace, která se opatřuje podpisy ředitele a vyučujících a razítkem školy -  

např. třídní knihy). 

Změnou je zavedení školních matrik a matriky centrální. 

Školní  matrika je  ve školském zákoně formulována jako nové označení 

pro evidenci dětí, žáků a studentů škol a školských zařízení. Z tohoto pohledu 

není  školní  matrika  nic  zásadně  nového.  V  evidenci  žáků  je  pouze  přesněji 

stanoveno, která data musí být u žáků evidována25.

21 § 3, odst.1, písm.f) zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.
22 HALADA, František. Co říká školský zákon o moderní administrativě školy?. Škola Online [online]. 4.3.2006 [cit. 2007-02-
10]. Dostupný z WWW: <http://www.skolaonline.cz/scripts/detail.php?id=4610>.
23 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Seznam dokumentace škol a školských zařízení pro školní rok 2006/2007 
[online]. 2006 [cit. 2007-03-08]. Dostupný z WWW: 
<http://www.msmt.cz/Files/Seznampovinnedokumentace2005_2006.htm>.

24
 Skartační znaky:

  A - písemnosti trvalé dokumentární hodnoty, po uplynutí skartační lhůty se navrhnou k odevzdání do archivu 
  S - písemnosti, které nemají dokumentární hodnotu, po uplynutí skartační lhůty se navrhnou ke zničení 
  V - písemnost, jejichž dokumentární hodnotu nelze v okamžiku vzniku určit, po uplynutí skartační lhůty budou znovu 

posouzeny a označeny znakem A nebo S 
25 § 28 odst. 2 a 3 zák.č. 561/2004 Sb., (školský zákon)
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Mnohem významnější  změny se  objevují  při  předávání  údajů  ze  školní 

matriky. Vyhláška č. 364/2005 Sb.26, stanovuje rozsah, formu, způsob a termíny 

předávání údajů ze školní matriky do centra k dalšímu statistickému zpracování. 

Z  tohoto  pohledu  znamená školní  matrika  zásadní  změnu v  evidenci  žáků  a 

studentů. Vzhledem k tomu, že údaje o jednotlivých žácích budou předávány do 

centra v elektronické podobě, je v podstatě vymezen okruh údajů, které musí být 

vedeny elektronicky. 

Důsledky  těchto  změn jsou  evidentní.  Elektronická  data  (především ta, 

která  budou  předávána  do  centra)  získávají  větší  prioritu  než  data  tištěná  či  

psaná.  Elektronická  data  musí  být  stále  aktuální  (např.  rodná  čísla  žáků  1. 

ročníků  by  měla  být  teoreticky  doplněna  1.září  příslušného  školního  roku, 

předměty u žáků musí být aktualizovány hned na začátku školního roku,…)27. 

Často  je  na  školách  praxe  taková,  že  se  data  z  listinných  katalogů 

nepravidelně  zadávají  do  programu,  zpravidla  před  vysvědčením.  Využití 

počítače a software se degraduje na pouhý lepší psací stroj. 

Ze zákona 561/2004 a vyhlášky 364/2005 v platném znění dále vyplývá, 

že ostatní údaje (např. pod písm. d), e), g) §1 vyhlášky 364/2005)28 mohou být 

vedeny v listinné podobě či elektronicky. Zákon 561/2004 ani vyhláška 364/2005 

nezmiňují povinnost škol vést „tradiční“ katalogové listy ani třídní výkazy. Formát  

listinné podoby školní matriky není předepsán.

Velmi závažným problémem je ochrana dat.  Elektronická data musí být 

chráněna jednak ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, jednak musí být 

zabezpečena proti možné ztrátě - samozřejmostí je pravidelné zálohování dat. 

Škola  jako  instituce  je  podle  §  13  odst.1  zákona  o  ochraně  osobních  údajů 

26 Vyhláška č. 364/2005 Sb., (o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z 
dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky)
27  § 28 odst.4 zák.č.561/2004 Sb. - Záznam nebo změna údaje ve školní matrice se provede neprodleně po rozhodné 

události. Při vedení dokumentace a školní matriky a při zpracování osobních údajů dětí, žáků a studentů postupují školy a 
školská zařízení podle zvláštního právního předpisu. Školy a školská zařízení jsou údaje z dokumentace a údaje ze 
školní matriky oprávněny poskytovat osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným tímto nebo zvláštním 
zákonem.

28  d) názvy  příslušných povinných, nepovinných, povinně volitelných nebo volitelných předmětů nebo jiných ucelených 
částí učiva, popřípadě zájmových útvarů, jména a příjmení jejich vyučujících nebo vedoucích a údaje o hodnocení 
výsledků vzdělávání žáka nebo studenta v těchto předmětech, jiných ucelených částech učiva a zájmových útvarech
e) výchovná opatření a hodnocení chování žáka, pokud se chování hodnotí,
g) údaje o docházce do školy, přehled zameškaných vyučovacích hodin a neomluvených zameškaných vyučovacích 
hodin
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povinna  přijmou  taková  opatření,  aby  nemohlo  dojít  k neoprávněnému  nebo 

nahodilému přístupu k osobním údajům, změně apod.

Pokud  škola  využívá  pro  správu  počítačové  sítě  externí  spolupráce,  je 

spolupracující  fyzická  nebo  právnická  osoba  vykonávající  operace 

zpracovatelem.  Je  třeba  s ní  uzavřít  písemnou  smlouvu,  v níž  by  měly  být 

obsaženy záruky, které zpracovatel poskytuje  o technické zabezpečení ochrany 

osobních údajů .29

Předávání  individuálních  dat  ze  školních  matrik  bude  možné  jen  při 

elektronickém  vedení  školní  matriky  školou.  Školy,  které  již  zavedly  evidenci 

alespoň  některých  administrativních  záležitostí  v elektronické  podobě,  jsou  v 

současné době ve výhodě. Správci programů získali zkušenosti, uživatelé mohou 

hodnotit potřebné a nepotřebné funkce software či porovnávat mezi sebou. Na 

dobu povinného zavádění matrik jsou alespoň trochu připraveny. 

Pojetí  školní  matriky  v  souladu  se  školským  zákonem  a  vyhláškami 

umožňuje  postupný vývoj  Z  tradičních  forem evidence dokumentace směrem, 

který ústí do forem formulářů použitelných v prostředcích ICT. Současně s tím se 

také vyvíjí  způsob předávání  údajů ze  školních  matrik.  Dosavadní  vyplňování 

statistických  výkazů  školami  nahrazují  statistické  sestavy  generované 

automaticky. Forma vedení školní matriky závisí na organizaci podle specifických 

potřeb a možností tak, aby bylo umožněno elektronické předávání údajů.

Výhodou je, že škola může automaticky generovat výsledky hodnocení a 

docházky  a  uveřejňovat  je  v  elektronické  podobě,  tzn.  přístupné  kdykoliv  a 

odkudkoliv, samozřejmě při dodržení legislativních norem.

3.5.3 Řízení školy

Jaké  požadavky  jsou  kladeny  na  programy  pro  řízení  každodenního 

provozu školy? V praxi lze vysledovat především:

 komunikace s centrální databází - změna personálních dat, okamžité 

získaní určitého údaje (např. telefonní číslo), využití dat pro následující 

operace,

29  MATOUŠOVÁ, Miroslava. Povinná dokumentace školy a ochrana osobních údajů. Řízení školy. 2006, roč. III, 4-5, s. 21-
23. ISSN 1214-8679.
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 tvorba rozvrhu a správa suplování,

 správa průběžné a celkové klasifikace, 

 správa absence,

 statistické vyhodnocování všech dat,

 propojení s internetem, možnost spravovat data v síti, na webu, …,

 tisk výstupů a sestav z výše uvedených.

Software  specializovaný  pro  řízení  školy  v těchto  oblastech  můžeme 

rozdělit do 3 skupin:

 Programy  pro  určitou,  značně  specializovanou  činnost  (např.  tisk 

vysvědčení). Lze je získat za velmi příznivé ceny, často zdarma, ale 

zadávání  a  využití  dat  pouze  za  jedním  účelem  je  neekonomické. 

Z hlediska úspory práce nelze tento způsob doporučit.

 Software  fungující  na  principu  modulů,  tzn.  moduly  zaměřené  na 

jednotlivé  oblasti  řízení  školy  mají  společné  prostředí,  databázi, 

obvykle  přesahují  i  do  dalších  oblastí  (knihovna,  evidence,  …). 

Management školy může používat jen některé. Kdykoliv lze software 

rozšířit (např. systém Bakaláři),

 online systémy pro správu školy - evidence a dokumentace školy je 

uložena na webovém serveru, veškerá činnost probíhá v síti  internet 

(např. systém KATEDRA, v oblasti hodnocení žáků iŠkola). Výhoda je 

jistě  v tom,  že  škola  nemusí  aktualizovat  žádný  software  (ani 

hardware).  V případě  poruchy  internetového  připojení  ovšem 

management ztrácí přístup k datům a informacím. 

Poslední dva systémy jsou placené. Výše ceny programu závisí na počtu 

žáků, jejichž data budou systémem spravována. Lze to interpretovat jako snahu 

výrobců částečně odstranit diskriminaci škol s malým počtem žáků, které nemají 

k dispozici  objem  finančních  prostředků  srovnatelný  se  školami  „velkými“. 

Samozřejmě jde také o marketingový tah - lépe prodat s menším ziskem, než 

vůbec.
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3.5.4 Komunikace

Jedním   z rozhodujících  faktorů  úspěšné  práce  řídícího  pracovníka  je 

schopnost efektivní komunikace.

Hlavními cíli komunikace uvnitř školy je30:

 Informovat  pracovníky  a  žáky/studenty  o  cílech,  úkolech,  úspěších  popř. 

problémech.

 Motivovat pracovníky a studenty.

 Vytvářet vhodné podmínky pro práci (vytváření atmosféry důvěry a vzájemné 

podpory, tedy takového prostředí, které umožňuje potřebný rozvoj pracovní 

iniciativy).

Komunikace,  především  uvnitř  organizace,  mezi  managementem  a 

zaměstnanci, popř. mezi zaměstnanci navzájem, je důležitým faktorem při řízení 

každé organizace,  tedy i  školy.  Pokud chce vedoucí  pracovník  dosáhnout  ze 

strany svých  podřízených podporu  při  plnění  svých  záměrů,  myšlenek  a  cílů, 

musí  prokázat  schopnost  a  dovednosti  pracovat  s  lidmi,  přičemž  schopnost 

(kompetence) efektivní komunikace patří mezi ty nejdůležitější.31

Obecně  platí,  že  pracovníkům  mají  být  sdělovány  všechny  informace, 

které mají vliv na chod školy. Nedostatek informací je zdrojem fám a špatného 

klimatu na pracovišti. Zdrojem neklidu ovšem může být i nekvalifikovaný výklad a 

chybné pochopení informací poskytnutých.32

Komunikace ve škole probíhá třemi základní směry.

Komunikace  vedení  školy  směrem  dolů  (ke  střednímu  stupni  řízení  a 

ostatním pracovníkům,studentům).

Komunikace opačným směrem - od pracovníků a studentů školy)

Komunikace mezi pracovníky nebo žáky (studenty).

30 SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. 1. vyd. Praha : Aspi, 2006. 300 s. ISBN 80-7357-176-5. str. 215
31 SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. 1. vyd. Praha : Aspi, 2006. 300 s. ISBN 80-7357-176-5. str. 250
32  PRÁŠILOVÁ, Michaela. Vybrané kapitoly ze školského managementu pro učitele. 1. vyd. Olomouc : Univerzita 

Palackého, 2003. 165 s. ISBN 80-244-0676-4.
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Pro  efektivní  řízení  každé  školy  je  rozhodující  kvalita  vertikální 

komunikace  směrem  dolů.  V této  komunikaci  vznikají  chyby  a  omyly,  které 

narušují efektivitu řídícího procesu. Mezi nejčastější mimo jiné patří33:

 Úbytek přímé komunikace v důsledku zvětšování školy a nárůstu počtu 

studentů.  Vznikají  formální  komunikační  kanály,  většinou  v písemné 

(listinné)  nebo elektronické podobě (email,  icq,  …).  To vede k další 

izolaci  a ke snížení  vzájemných kontaktů a přímé komunikace mezi 

vedením a ostatními pracovníky školy,

 přeceňování  nových  technologií  a  podceňování  komunikace „tváří  v 

tvář“. Dostupnost internetu, vytvoření vnitřní školní sítě na řadě škol ,  

možnost  komunikace  prostřednictvím  komunikačního  softwaru 

umožňují  rychlou,  levnou  a  efektivní  komunikaci  uvnitř  školy.  Nové 

technologie s sebou přinášejí  samozřejmě i  spoustu problémů, např. 

hackerství, nebezpečí virů a plagiátorství. Mimo tyto zápory může vést 

přílišné  spoléhaní  na  tuto  „vyspělou“  formu  komunikace  k jejímu 

odosobnění. Pokud má být komunikace efektivní, měla by umožňovat 

vzájemné ovlivňování.  Komunikace  uvnitř  školy  není  jen  o  technice 

přenosu informace, ale vždy o určité vztahové vazbě mezi zdrojem a 

příjemcem sdělení, ve které dochází ke vzájemnému ovlivňování. Tuto 

vazbu email  nebo internetové odkazy neumožňují,

 nedostatky  v osobních  schopnostech  a  dovednostech  verbální  a 

neverbální  komunikace.  Tyto  zápory  sice  může  vedoucí  pracovník 

úspěšně  eliminovat  právě  při  používání  písemné  a  elektronické 

komunikace,  formulářů  apod.,  tedy  forem,  které  nevyžadují  osobní 

styk, naopak jsou zaměřeny především na víceméně strohou výměnu 

informací. Absence verbální a neverbální komunikace sice poskytuje 

určitou ochranu, bariéru, managementu, lze za ni skrýt případné slabé 

stránky,  ale  úspěšný  řídící  pracovník  by  měl  umět  přesvědčivým 

způsobem  verbálně  vyjadřovat  své  myšlenky.  Nepostradatelným 

rysem je i schopnost empatie, schopnost vcítit se do druhého člověka. 

Osobní jednání má nezastupitelnou roli  v chodu školy a elektronická 

33 více: SVĚTLÍK, J. Marketingové řízení školy. 1. vyd. Praha : Aspi, 2006. 300 s. ISBN 80-7357-176-5. str. 209-215
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komunikace  přesto,  že  přispívá  ke  zefektivnění  chodu  školy,  jej 

nemůže nikdy zcela nahradit,

 ochota  naslouchat  pouze  tomu,  co  chceme  slyšet.  Často  jsou 

vedoucími  pracovníky  přijímána  jen  ta  sdělení,  která  jsou kladná či 

alespoň  nekonfliktní.  Pokud  dojde  při  elektronické  komunikaci 

k odfiltrování  nonverbální  složky,  je  tato  chyba ještě posílena,  chybí 

důležitý prvek – gesta, mimika, postoje druhé osoby, aj.,

 chybějící  zpětná  vazba  efektivity  komunikace.  Prosazování 

jednosměrné komunikace  příkaz – výkon není ideální pro vzdělávací 

instituci,  jejíž  fungování  by  mělo  být  založeno  na  kooperaci  a 

participování  pracovníků  na  rozhodování.  Proto  se  efektivní 

komunikace neobejde bez zpětné vazby.

I přes uvedené nedostatky představují elektronické komunikační nástroje 

velmi výrazný průlom v rychlosti  přenosu informace a okamžité  zpětné vazby. 

Jejich pořízení  je  snadné,  jsou k dispozici  na internetu,  buď zdarma nebo za 

symbolický poplatek. Lze je rozdělit na programy zaměřené písemný styk (např. 

ICQ,  Messenger)  a  programy  pro  telefonickou  komunikaci  (např.  Skype, 

VoipDiscount).  Nelze ovšem generalizovat,  funkce tohoto software se prolínají 

(Skype umožňuje chatovat, pomocí ICQ lze telefonovat).

Významným  hlediskem  je  cena  provozu  těchto  aplikací,  resp.  úspora 

finančních  prostředků  při  používání  místo  klasických  forem korespondence  či  

telefonování.

Výše  uvedený  software  umožňuje  elektronickou  komunikaci  zdarma 

(pokud  nezapočítáme  náklady  na  elektrickou  energii,  pořízení  sluchátek, 

mikrofonu, reproduktorů či pořizovací náklady na počítač).

Tyto aplikace umožňují komunikovat také v klasické telefonní síti. V tomto 

případě se jedná o služby placené, ovšem stále se jedná o levnější provoz, než 

pomocí tradičních telefonů. Zaměstnanci školy často ani nemusí vědět, že tyto 

nástroje zakomponované do telefonní ústředny používají. 
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Management organizace by měl v rámci ekonomického provozu sledovat 

náklady na komunikaci a  minimálně porovnat náklady v současné době a při  

teoretickém používání elektronických aplikací.

Používání emailové korespondence se v dnešní době stává standardem. 

Využití  ve  školách je  komplikováno faktem,  že  ne všichni  rodiče  mají  přístup 

k internetu,  případně  emailovou  adresu.  Informace  rozesílané  hromadnou 

korespondencí  mohou  ušetřit  čas  pedagoga  nebo  managementu,  bohužel  se 

většinou  se  nedostanou  ke  všem  rodičům.  Tento  fakt  nutí  management 

neopouštět  tradiční  formy informování  rodičů  (zápisem v  ŽK).  Při  současném 

využití  elektronických  nástrojů  se  práce vlastně  znásobí  -  v konečném efektu 

může být  zdvojování  informací  vnímáno pedagogickými  pracovníky negativně, 

jako zbytečná práce a ztráta času. 

Za  jednu  z forem  komunikace  lze  považovat  prezentace  informací  na 

webových  stránkách  škol.  Jedná  se  o  komunikaci  víceméně  jednostrannou, 

zpětná  vazba  může  být  umožněna  pomocí  nějaké  formy  „guestbooku“,  tedy 

návštěvní  knihy,  zápisníku  či  „vzkazníku“.  Bohužel  se  tyto  anonymní  kanály 

stávají  terčem nevhodných či  vulgárních  ataků uživatelů,  mnohdy žáků školy. 

Technicky  je  tento  problém  velmi  těžce  řešitelný,  pokud  vůbec  je  řešitelný.  

Management školy je (z výše popsaných důvodů) často nucen tyto rubriky zrušit. 

Na webových stránkách organizace může uveřejňovat všechny informace, 

které  uzná za  vhodné (při  dodržení  litery  zákona).  Z hlediska rodičů  žáků se 

v případě dobře vedených a pravidelně aktualizovaných stránek jedná o kvalitní  

zdroj  informací.  Pokud  management  školy  zanedbá  tuto  formu  komunikace, 

rodiče po negativních zkušenostech přestanou tento zdroj sledovat - využívat.

Webové stránky lze využít i pro uveřejňování hodnocení žáků apod. Jedná 

se  o  práci  osobními  údaji,  proto  je  důležité,  aby  aplikace  měla  kvalitní  

zabezpečení proti zneužití dat (šifrování dat při přenosu apod.).  

3.5.5 ICT gramotnost ve škole

Ministerstvo  informatiky  zadalo  v  období  března  až  července  2005 

zpracování  průzkumu  informační  a  počítačové  gramotnosti  občanů  České 

republiky. Průzkum realizovala agentura STEM/MARK. 
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Průzkum byl realizován na vzorku populace v rozmezí věku 18 až 60 let. 

Zvolená metoda průzkumu zkoumala schopnost orientace (na základní a 

střední úrovni) v každé z následujících šesti oblastí34:

 pojmy z IT, 

 ovládání počítače, 

 práce s textovým editorem, 

 práce s tabulkovým kalkulátorem, 

 práce s grafikou, 

 práce s Internetem. 

V  každé  z  uvedených  oblastí  se  zjišťovalo  deset  různých  konkrétních 

dovedností.  Za  gramotného  jedince  byl  považován  ten,  kdo  průměrně  za 

všechny oblasti zvládne pět z osmi dovedností základní a střední úrovně.

Nejdůležitější výsledky (kráceno)  :35 

 Čtvrtina populace ve věku 18–60 let je informačně gramotných (27 %). 

 Podíl  informačně gramotných mezi populací starší 60ti  let jsou 2 %, 

mezi generací 15-17 let je tento podíl 55 %. 

 Třetina  učitelů  základních  a  středních  škol  (33  %)  je  informačně 

gramotná. 

 Úplných počítačových profesionálů orientujících se v oblasti počítačů 

na špičkové úrovni je necelé 1 % v populaci. 

 Nejnižší  informační  gramotnosti  dosahují  zástupci  nekvalifikovaných 

dělnických profesí (4 %). 

 Tři čtvrtiny z těch, kteří dnes deklarují schopnost práce s počítačem, 

získávaly své znalosti metodou pokus-omyl (73 %). 

34 NEUMAJER, Ondřej. Jaká je informační a počítačová gramotnost učitelů?. Česká škola : web pro základní a střední 
školy [online]. 2005 [cit. 2006-12-12]. Dostupný z WWW: <http://www.ceskaskola.cz/ICTveskole/Ar.asp?ARI=102291>. 
ISSN 1213-6018.
35 Ministerstvo informatiky. Výzkum informační gramotnosti: 27 % Čechů informačně gramotných. [online]. 2005 [cit. 2007-
02-16]. Dostupný z WWW: <http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=2578>.
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 Dvě třetiny respondentů využívávají počítač ke svému sebevzdělávání 

(63 %), polovina ke hraní her (46 %), třetina k nakupování (31 %). 

Zveřejněné  informace  průzkumu  udávají,  že  počítačově  gramotných  je 

33% učitelů základních a středních škol. Pro  vysokoškolsky vzdělané odborníky, 

kterými by pedagogové měli být, je to důvod k zamyšlení.

Výsledek  je  nutno  vnímat  v souvislostech,  porovnávat  v kontextu  s 

ostatními dílčími údaji.

Průměrný věk učitelů  je  přibližně  48 let.  U občanů starších 40 let  byla  

zjištěna počítačová gramotnost pouze u 16 %. U občanů nad padesát dokonce  

pouze  11 %.  Obdobnou  úroveň  (32 %)  počítačové  gramotnosti,  jaké  dosáhli  

učitelé,  mají  ve  vzorku  celé  populace  lidé  ve  věku  29  až  33  let 36.  V těchto 

souvislostech se výsledek jeví jako uspokojivý. Nelze ovšem tvrdit, že tento stav 

je v pořádku.

Zajímavé porovnání  studie nabízí  dle  postavení  v zaměstnání.  Dokládá, 

že  existuje  určitá  závislost  mezi  počtem  podřízených  a  úrovní  počítačové 

gramotnosti  nadřízeného.  Čím  více  má  vedoucí  podřízených,  tím  je  jeho 

gramotnost  vyšší  (s  výjimkou  vrcholového  managementu).  Dle  průzkumu  je 

gramotnost  řadových  pracovníků  pouhých  23 %.  Z tohoto  pohledu  učitelé  ve 

školách dosáhli lehce nadprůměrných výsledků. 

Výsledek v absolutních  číslech (33%) nelze  hodnotit  pozitivně.  Moderní 

informační  gramotnost  není  pouze  o  zvládnutí  technických  dovedností,  ale 

zejména  o  schopnosti  aplikovat  technické  dovednosti  v prostředí  informační 

společnosti.  Pedagog,  který  vychovává  a vzdělává,  by měl  být  i  v této  oblast 

odborně  na  výši.  Při  výuce,  přípravě  nebo  administrativní  práci,  by  měl  být 

schopen běžně využívat  moderní technologie. Nesmí se spokojit s dosaženou 

úrovní kompetencí, ale součástí jeho profesního růstu musí být studium nových  

možností, poznatků či technologií a aplikace do praxe.

36 více: Ministerstvo informatiky. Výzkum informační gramotnosti: 27 % Čechů informačně gramotných. [online]. 2005 [cit. 
2007-02-16]. Dostupný z WWW: <http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=2578>.
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4 Software a řízení školy - empirická část

4.1 Charakteristika současného stavu

Situace ve školství je z hlediska sledované problematiky značně specifická 

a  nepřehledná.  Za  příčiny  lze  považovat  stále  rychlejší  vývoj  moderních 

informačních a komunikačních technologií.

Vývoj a modernizace technologií vyžadují především opakované investice 

do samotného zařízení,  fyzických komponent počítačových sestav a sítí,  které 

jsou sice ještě mnohdy funkční, ale nevyhovují stále se stupňujícím požadavkům 

uživatelů a složitějšího software.  Limitujícím faktorem se tedy opět stává výše 

finančních  prostředků  určená  na  pořízení  nebo  obnovování  hardwarových 

sestav. V současné době, kdy každá škola zvažuje jakýkoliv výdaj, se může ve 

velké  míře  projevit  angažovanost  vedení  školy.  Zda  dokáže  přesvědčit 

zřizovatele o svých záměrech a plánech, získat potřebný obnos a realizovat tyto 

záměry v souladu s projektem. 

Další alternativu představuje pořízení hardware jako sponzorského daru - 

škola  obdrží  od  firmy  (např.  bankovní  ústav,  ekonomicky  silný  podnik),  která 

pořizuje  nové vybavení,  sponzorský dar  nebo za symbolickou částku odkoupí 

vyřazené počítače. 

Druhým podstatným faktorem jsou uživatelské schopnosti  (kompetence) 

jednotlivých  zaměstnanců  školy,  tzn.  schopnost  ovládat  na  potřebné  úrovni 

základní operace s osobním počítačem, v další fázi schopnost pracovat s daným 

programem  a  ochota  učit  se  pracovat  s novými,  náročnějšími  programy 

využívanými  v konkrétní  organizaci.  Je  nutné  poznamenat,  že  ochota  učit  se 

novému  může  být  právě  tím  limitujícím  prvkem,  který  komplikuje  využívání 

počítačových systémů ve školách. 

Základní operace s počítačem už by dnes měl zvládnout každý pedagog. 

Z praxe jsou známy případy jednotlivců, kteří i přesto, že absolvovali školení na 

úrovni  Z a P v rámci kurzů SIPVZ, neumí počítač ani korektně vypnout,  natož 

provádět  další  operace,  jako  např.  instalace  programů,  aktualizace  software,  

připojení periferních zařízení. Využívání moderních technologií vyžaduje flexibilní 

zaměstnance školy, kteří budou schopni přizpůsobovat se novým požadavkům. 
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Na management škol jsou z hlediska implementace ICT kladeny čím dál 

větší  nároky.  Ředitelé,  kteří  se  snaží  v daném  stavu  rychle  zorientovat  a 

přizpůsobovat  se  stále  novým  podmínkám,  se  musí  přizpůsobit  novým 

požadavkům  a  nárokům  v oblasti  ICT,  pokud  chtějí,  aby  škola  neztrácela 

„kontakt  s dobou“.  Implementace  ICT  do  chodu  všech  organizací  je  dnes 

standardem, není důvod, proč by školství mělo být výjimkou. 

Ředitelé  škol  mají  (pomineme-li  školy  soukromé)  specifické  postavení, 

vyplývající  ze  statutu  příspěvkové  organizace,  které  jim  nelze  závidět. 

Odpovědností  a  počtem  pracovníků  se  jejich  školy  rovnají  firmám.  Opět  lze 

použít analogii - řídit firmu (školu) např. s šedesáti zaměstnanci a šesti sty žáky a 

nést za vše odpovědnost lze považovat za srovnatelné s řízením ziskové firmy s 

odpovídajícím počtem zaměstnanců.

Zřetelné  rozdíly  jsou  ve  způsobu  financování  uvedených  organizací. 

Vedoucí pracovník ziskové organizace má určitě větší možnosti využití financí na 

konkrétní investice.  Práce zaměstnanců s výpočetní  technikou se považuje za 

standard, při nástupu do těchto organizací je to jeden ze základních vstupních 

požadavků.  Zaměstnanec,  který  není  schopen  nebo  ochoten  se  vzdělávat  a 

přizpůsobovat  novým podmínkám,  má velmi  těžké postavení.  Buď se  podvolí 

tlaku a přizpůsobí novým podmínkám nebo firmu opouští.

Ředitel  školy  je  omezen jednak přiděleným rozpočtem, jednak relativně 

přísnými  pravidly  na  využití  přidělených  financí.  Při  velkých  investicích  musí 

spolupracovat se zřizovatelem, což znamená přesvědčit někoho, kdo může mít 

úplně jiné zájmy, o investici právě na jeden konkrétní účel. Realizace záměrů se  

tak  časově  prodlužuje,  v  závislosti  na  výši  uvažované  investice  se  musí 

vypisovat výběrová řízení apod. Záměry ředitele školy se mohou rozcházet se 

záměry zřizovatele. 

Další problém se může vyskytnout v souvislosti s počítačovou gramotností 

pedagogickém sboru  konkrétní  školy.  Ne  všichni  pedagogové  jsou  schopni  a 

především ochotni využívat moderní technologie. Ze své pozice nemusí vnímat 

úsporu času,  financí,  práce apod.  v rámci  celé  organizace.  Někteří  učitelé  se 

domnívají,  že  elektronickým  zpracováním  dat  pouze  ulehčují  práci  svému 

nadřízenému.
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Ředitel školy tedy musí připravit podmínky pro využívání ICT ve školách, 

zároveň  musí  vyvinout  veškerou  snahu  a  aktivitu,  aby  tyto  prostředky 

nevyužívalo  několik  jednotlivců,  ale  většina  zaměstnanců,  v ideálním  případě 

všichni  pedagogičtí  pracovníci  školy.  Pak  lze  hovořit  o  usnadnění  a  zvýšené 

efektivitě práce s informacemi atd. 

Je zajímavé, že např. na pozici vedoucí stravování se předpokládá znalost 

práce s počítačem, jelikož jídelny dnes standardně používají systémy na agendu 

strávníků. Na pozici učitele se vyžaduje znalost oboru, vzdělání, ale kompetence 

pro práci s PC nikoliv, ačkoliv ve školách se využívají počítače také. Alespoň pro 

výuku pomocí počítačových programů. Je tristní, pokud žáci poučují vyučujícího, 

jak spustit či vypnout program nebo vytisknout nějaký soubor. 

Obecně  lze  usoudit,  že  každá  škola  má  v tomto  smyslu  jiné  výchozí 

podmínky, odlišný přístup a pravděpodobně rozdílné vize do budoucna. Dá se i 

předpokládat,  že  větší  školy  s větším  objemem  prostředků  na  tom  budou 

s možností  uplatňovat  a  využívat  ICT  prostředky a  software  při  řízení  lépe  a 

výsledný efekt bude zřetelnější.

4.2 Vymezení výzkumného problému, hypotéz a výzkumných 
nástrojů

4.2.1 Charakteristika výzkumného pole

Do výzkumu zaměřeného na oblast  využití  software  při  řízení  školy  se 

vyplněním dotazníku  zapojilo  79  vedoucích  pracovníků  základních  škol  z celé 

České  republiky.  Management  škol  byl  kontaktován  prostřednictvím  emailové 

korespondence.  Kontakty  byly  získány  z adresáře  na  webových  stránkách 

Centra  školského  managementu  Univerzity  Karlovy,  ze  seznamu  škol  na 

internetové  adrese  http://www.firmy.cz/Instituce-a-urady/Vzdelavaci-instituce 

nebo  přímo  ze  webových  stránek  škol,  na  něž  jsou  na  těchto  stránkách 

hypertextové odkazy. 

Při  oslovení  řídících  pracovníků  nebylo  úmyslně  využito  hromadné 

korespondence, ale na každou školu zvlášť byl odeslán krátký mail s jednotným 

textem  a  hypertextovým  odkazem  na  elektronický  dotazník.  Při  konzultacích 

s kolegy, kteří již uskutečnili výzkum, převažoval názor, že návratnost dotazníků 
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je znatelně vyšší než při použití korespondence hromadné. Proto bylo záměrně 

zvoleno toto časově náročnější řešení.

Celkem bylo  rozesláno  147  žádostí  o  vyplnění  dotazníků,  snahou  bylo 

oslovit management různých typů základních škol (ZŠ, ZŠ s rozšířenou výukou, 

ZŠ praktická). Dotazník vyplnilo 79 respondentů.

Dotazník pro management 
Rozesláno 147
Responsí 79
Návratnos

t  
     54 %

Důvodem  menší  návratnosti  dotazníků  je  zřejmě  skutečnost,  že  ke 

komunikaci byla použita elektronická cesta, jednání nebyla (nemohla být) osobní. 

Pro  některé  ředitele  je  snazší  na  žádost  nereagovat  nebo  odmítnout  (e-mail 

jednoduše  vymazat),  než  by  tomu  bylo  při  osobním  jednání.  V několika 

případech  bylo  zpět  na  mou  emailovou  adresu  doručeno  potvrzení  o 

nezobrazení zprávy (adresát mail smazal, aniž jej otevřel a četl), místo potvrzení 

o  přečtení  mailu,  které  nabízí  emailový  klient  a  které  bylo  požadováno  při  

odesílání žádostí. 

4.2.2 Výzkumné hypotézy

Výzkumné hypotézy byly stanoveny takto:

Pro ředitele základních škol je při pořizování software důležitější cena než 

image výrobce.

Pro  ředitele  základních  škol  jsou  při  pořizování  software  důležitější 

pravidelné aktualizace než cena za aktualizace.  

Pro  ředitele  základních  škol  je  při  pořizování  software  důležitější 

kompatibilita programů než uživatelsky příjemné prostředí.

Pro ředitele základních škol je při pořizování software důležitější  servis  

výrobce než reference/zkušenosti jiných škol. 
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Ředitelé základních škol označují za hlavní příčiny problémů při zavádění 

ICT škol  spíše  pořizovací  náklady na hardwarové  a softwarové  vybavení  než 

úroveň informační gramotnosti v pedagogickém sboru. 

4.2.3 Výzkumné nástroje

Jako výzkumný a diagnostický prostředek pro shromažďování dat v rámci 

výzkumu  byl  zvolen  dotazník.  Dotazník  by  vytvořen  v elektronické  podobě 

pomocí webové služby easyresearch.biz37, která umožňuje vytvářet profesionální 

on-line dotazníky, distribuovat je e-mailem nebo umísťovat na webu a získávat 

automaticky generované výsledky.

Základem dotazníku byl soubor uzavřených otázek, ve dvou případech se 

po vybrané konkrétní odpovědi nabídla otázka otevřená. V uzavřených otázkách 

respondenti vybírali většinou ze čtyř možností, byla použita stupnice hodnocení 

(ano, spíše ano, spíše ne, ne). 

Otázky byly seřazeny do těchto tematických celků:

A. ICT gramotnost pedagogů  

B. Komunikace  -  možnosti  a  využití  ICT  v  komunikaci  uvnitř  školy  a 

s rodičovskou veřejností,

C. Využití software v jednotlivých oblastech správy agendy školy - typy a druhy 

programů využívaných na školách při vedení agendy v elektronické podobě,

D. Požadavky vedoucích pracovníků na software - význam kritérií, podle kterých 

se rozhodují řídící pracovníci při pořizování software,

E. Ochrana dat a školní sítě - zkušenosti s problémy souvisejícími s připojením 

školní sítě do sítě Internet.

Pilotáž dotazníku:

V rámci  snahy o  kvalitní  provedení  empirického  výzkumu byl  proveden 

malý   předvýzkum.  Dotazník  byl  v tištěné  podobě  rozdán   pěti  ředitelům 

základních  škol  na Teplicku.  Tito  byli   vyzváni  k  vyjádření  k dotazníku.  Zda 

porozuměli  otázkám,  zda  je  formulace  otázek  dostatečná  a  zda  postačuje 
37 více na www.easyresearch.cz
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nabídnutá škála odpovědí. Dle jejich připomínek byly tři otázky přeformulovány a 

bylo  upraveno  pořadí  některých  otázek.  Někteří  ředitelé  v komentáři  ocenili 

výhodu elektronické podoby,  zejména předpokládanou jednoduchost  vyplnění, 

rychlost zpětné vazby, možnost automatické tabelace odpovědí a tvorby grafů.

4.2.4 Vymezení cílové skupiny

Cílovou skupinou se stali vedoucí pracovníci - ředitelé základních škol. 

Školní docházka do těchto zařízení představuje významnou část období 

vzdělávání.  Každé dítě  absolvuje  docházku  do nějakého typu  základní  školy,  

většina projde i školou střední. Tyto školy tedy musí zpracovávat a archivovat  

množství dat. 

Ředitelé  představují  cílovou skupinu,  která  v podstatě  rozhoduje o tom, 

jakým  způsobem  a  do  jaké  míry  budou  uplatňovány  moderní  technologie  a 

trendy  v řízení  škol.  Je  důležité  tedy  zjistit,  jaký  názor  mají  na  zkoumanou 

problematiku, jaké postoje zaujímají k využívání ICT a jak dokáží využít těchto 

nástrojů  ke  zvýšení  efektivity  práce.  Výsledky  mohou  přispět  k práci 

managementu,  zejména  z hlediska  možnosti  srovnání  s ostatními  základními 

školami,  motivace  dalšího  úsilí  či  připomenutí  dalších  možností,  které  zatím 

nebyly na škole využity. 

4.3 Empirická část

4.3.1 ICT gramotnost pedagogů 

V tomto  tematickém  celku  byla  sledována  počítačová  gramotnost 

pedagogů  školy.  Rozhodujícími  faktory  byla  procenta  pedagogů  na  škole, 

ovládající  ICT  na  určitém  stupni  (standardní,  nadstandardní).  Jedná  se  o 

hodnocení managementem škol. Další zjišťovanou skutečností  bylo pravidelné 

sledování využívání ICT pedagogy.
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Obr. 1 Pravidelné sledování využívání ICT pedagogy

I  když  procentuální  hodnoty  kladných odpovědí  ano a spíše  ano 

představují v součtu většinu, skoro 40 % výskyt odpovědí spíše ano nasvědčuje 

tomu,  že  si  respondenti  z řad  ředitelů  základních  škol  uvědomují  rezervy  ve 

sledování ICT pedagogy.  

Pro management školy může být sledování využití  ICT pedagogy 

podkladem  pro  sledování  efektivity  investic  do  nákupu  HW  i  SW.  Praxe 

některých škol, které takový přehled zpracovávají např. za uplynulý školní rok,  

má své opodstatnění V tomto přehledu se nejčastěji uvádí využívání:

 Učebny výpočetní techniky  a jednotlivých programů a aplikací,

 výpočetní techniky pro jednotlivé předměty,

 interaktivní tabule, notebooku, dataprojektoru,

 tiskáren, kopírek, PC pro pedagogy školy.

Přehledy mohou pomáhat při mapování eventuálního „nadužívání“ 

nebo naopak nevyužívání  jednotlivých komponent ICT ve škole ke konkrétním 

účelům či vysledovat ICT gramotné (i negramotné) pedagogy.
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Obr. 2 - Procento pedagogů školy, kteří ovládají standardním způsobem ICT

Standardní ovládání -  nejvyšší  hodnoty -  nad 75 % uživatelů,  ukazuje 

kategorie obsluha PC, tiskárna. Kategorie kancelářské programy se pohybuje do 

75 %. Nejnižší  procento je u kategorií,  které většinou nejsou přímo nutné pro 

práci učitele na PC. Jedná se o programy pro správu a grafické editory.

Obr. 3 - Procento pedagogů školy, kteří ovládají nadstandardním způsobem ICT
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Nadstandardní ovládání -  u jednotlivých kategorií  obsluhy je nejčastěji 

zobrazována  hodnota  do  10% a  do  25  %.  Nejvíce  specializované  z hlediska 

nadstandardního ovládání se jeví programy pro správu a grafické editory. Nízké 

hodnoty  vypovídají  o  tom,  že  tento  způsob  využívání  ICT  je  ve  škole  spíše 

otázkou  jednotlivců.  Tito  jednotlivci  mohou  být  nějakým  způsobem 

zainteresováni na chodu školy - management, ICT správce, vyučující informatiky 

nebo pověřený pedagog. Lze usuzovat, že jednotlivé kategorie obsluhy software 

nadstandardním způsobem se bude pohybovat  v takto nízkých procentuálních 

hodnotách,  jak to dokládají  i  zveřejněné výsledky studií,  např.odborem SIPVZ 

MŠMT ČR. 38 

Z uvedených  schémat  je  zřejmé,  že  se  zvyšující  se  úrovní  obsluhy 

počítače či software rapidně klesá procento kompetentních uživatelů.

Obecně  lze  předpokládat,  že  pedagogové  nejlépe  ovládají  a  používají 

programy,  které  používají  nejčastěji,  tzn.  související  s jejich  přípravou  na 

vyučování.  Tento  předpoklad  se  potvrzuje.  Učitelé  používají  k  přípravě  na 

vyučování i ve svém dalším vzdělávání zpravidla kancelářské programy - textové 

editory,  tabulkové  procesory,  s tím  koresponduje  také  obsluha  výstupních 

zařízení - tiskárny a kopírky.

Uživatelská dovednost obsluhy ICT jednotlivých vyučujících se liší podle: 

věku,  aprobaci,  zkušenosti  a  délky  praktického  využívání  ICT  doma  i  

v zaměstnání, absolvování kurzů, zájmu o danou problematiku apod.

4.3.2 Elektronická komunikace školy

Kapitola  věnovaná  elektronické  komunikaci  školy  se  zaměřuje 

trendy a možnosti  využití  elektronických forem komunikace uvnitř   školy  a  při 

komunikaci  rodičovskou  veřejností.  Jako  forma  elektronické  komunikace  bylo 

zvoleno i online zveřejňování hodnocení žáků.

38 více na http://www.msmt.cz/vzdelavani/stav-ict-vybaveni-ceskych-skol-v-roce-2006
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Obr. 4 - Využití elektronických forem komunikace s rodiči

Formy  elektronické  komunikace  se  využívají  i  na  základních  školách. 

Pozitivní  a  negativní  odpovědi  jsou  přibližně  stejně  zastoupeny.  Respondenti 

uvádí, že tuto formu elektronické komunikace s rodiči využívají běžně (29 %) a 

často (30 %). Tento výsledek může znamenat, že elektronické formy komunikace 

jsou natolik jednoduché a atraktivní, že si k nim vytvoří pozitivní vztah i člověk, 

který počítač využívá jen k určitým účelům. Důležitý podíl na poměrně vysokém 

výsledku budou mít zřejmě webové stránky škol. Jako nositelé různých kategorií 

informací  nabízí  rodičům žáků snazší  přístup  k různým skupinám sdělení  bez 

toho, aby musel rodič navštívit nebo kontaktovat školu.

Formy elektronické komunikace představují i pro základní školy výhody:

 nízká cena (finanční nenáročnost)

 rychlost (ve srovnání s doručováním písemných forem)

 dostupnost (pro relevantní část rodičů)

Ředitelé  základních  škol  však  nesmí  zapomínat,  že  existuje  část 

rodičovské veřejnosti, která nemá přístup k těmto zdrojům informací, nevyužívá 

je  a  poskytované  údaje  se  také  k nim  nemusí  dostat.  Zatím  je  tedy  nutné 

zachovávat  i  tradiční  způsoby  předávání  informací.  Není  možné  komunikaci 

školy  zakládat  pouze na tomto  elektronickém způsobu,  ale  je  třeba paralelně 
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využívat další možnosti. Vývoj do budoucna z hlediska sledované problematiky 

je však evidentní.

Obr. 5 - Využití elektronických forem komunikace v pracovní komunikaci

Zatímco  se  v předchozím  zobrazení  kladné  hodnoty  využívání 

elektronické komunikace pro komunikaci s rodiči pohybovaly v součtu cca 60 %, 

při pracovní elektronické komunikaci jsou kladné hodnoty v součtu nižší – 39 %. 

Možnou překážkou těchto forem pracovní komunikace může být fakt, že 

školy nejsou tak vybavené ICT, aby měl každý z vyučujících přístup k počítači 

(např. v kabinetu, sborovně apod.) 

 Efektivita  tohoto  systému  se  projevuje  především  u  škol  sestávajících 

z několika budov nebo odloučených pracovišť. 

Tyto  moderní  technologické  nástroje  sice  v mnohém  zefektivňují 

komunikaci a patří mezi stále oblíbenější komunikační kanály, ale měli bychom 

mít  stále  na  zřeteli,  že  při  jejích  častém  a  výhradním  používání  v interní 

komunikaci  dochází k odosobnění vztahů na pracovišti.  Ve vzájemném vztahu 

mezi zdrojem a příjemcem informace pak nedochází k žádanému vzájemnému 

ovlivňování  a  komunikace  se  zužuje  na  pouhý  přenos  informací  nebo  spíše 

pokynů. 

Není vhodné přeceňovat význam nových technologií v komunikaci. Osobní 

komunikace je stále významná, přínosná a v řadě případů i nezbytná.
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Obr. 6 - Online systémy hodnocení žáků

Online zveřejňování hodnocení žáků, tak jak bylo popsáno v kapitole 3.5.3 

není ještě na českých základních školách zavedeno (81 % - v součtu záporných 

hodnot).  Dokazují  to  výsledky respondentů z výzkumného souboru.  Jen 19 % 

dotazovaných ředitelů uvádí,  že tyto  formy používají  běžně či  u spíše ano (u 

vybraných tříd). Z důvodů, pro které online zveřejňování hodnocení žáků nemá u 

základních škol své místo, můžeme uvést alespoň některé, bez udání pořadí:

 Vyšší cena pořízení vhodného software a finanční náročnost pravidelné 

správy,

 časová  náročnost  pro  vyučující,  kteří  musí  hodnocení  do  systému 

zadávat,

 často  neodpovídající  technické  a  personální  zabezpečení  obsluhy  – 

správce,

 ochrana dat,

 ztížená možnost přístupu rodičů – nutnost vybavení a gramotnost ICT.

4.3.3 Software v jednotlivých oblastech agendy školy

Téma  podává  přehled  současného  stavu  problematiky  v praxi,  a  to 

především   z pohledu  ředitele  základní  školy.  Je  sledováno  využití  software 
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v jednotlivých  oblastech  správy  agendy  školy,  tj.  typy  a  druhy  programů 

využívaných na školách při vedení agendy v elektronické podobě.

Obr. 7 - Používání software pro řízení pedagogické činnosti školy

Mezi činnosti nejčastěji podporované speciálními programy nebo moduly 

pro řízení pedagogické činnosti patří:

 Tisk vysvědčení

 Tiskové sestavy, výstupy

 Klasifikace, hodnocení

 Tvorba a správa rozvrhu

 Úvazky, učební plány

Jedná se převážně o programy či moduly, které usnadňují zpravidla rutinní  

činnosti  managementu  či  pedagoga  a  využívají  již  zadaná  data  v systému. 

Pomocí těchto programů dochází ke zrychlení a kvalitnějšímu zpracování dat a 

samozřejmě  k úspoře  času,  lidských  zdrojů,  …  .  Zvyšuje  se  efektivita  řízení 

školy.
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Obr. 8 - Ekonomický software

Ekonomická oblast nemůže být při  řízení základních škol  podceňována. 

Response  managementu  dokumentují  používání  především  speciálních  – 

komerčních  programů.  Vyšší  hodnoty  byly  zaznamenány  i  u  kancelářských 

programů.  V některých aspektech správy ekonomické agendy školy  je  možné 

využívat  kancelářské  programy jako  určitou  alternativu  speciálních  programů. 

V těchto  ekonomických  záležitostech  však  kancelářské  programy  obvykle 

vyžadují mnohem vyšší uživatelskou zdatnost, zejména při využívání speciálních 

funkcí, výpočtů apod.

Ekonomický software je úzce specifický a jeho uživatelská náročnost, za 

předpokladu  znalosti  ekonomické  problematiky,  nemusí  být  příliš  obtížná. 

Požadované funkce, výpočty aj., jsou již v programu definovány. Často také umí 

upozornit  na  chyby  ve  výpočtech  a  ekonomických  rozvahách  a  provádět 

specifické operace samostatně.
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Obr. 9 - Software pro personalistiku zaměstnanců

Obr. 10 - Software pro personalistiku žáků

Oblast personalistiky je oblastí, která shromažďuje velký objem různých, 

často  citlivých  dat.  Na  školách  se  většinou  využívá  komerční  software  (viz 

schéma), který je přizpůsoben specifickým potřebám škol. 

Kancelářské programy opět pokrývají značnou část této oblasti,  zatímco 

freeware a demoverze se používají  jen okrajově.  Speciální  programy z oblasti 

personalistiky  velkou  měrou  usnadňují  práci  uživatelům.  Zejména  v hledání 

potřebných informací, v aktualizaci dat, ve vyhodnocování údajů apod. 
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Listinné podoby jsou ve srovnání s nimi značně nepřehledné, práce s nimi 

je zdlouhavější, najít požadované informace je těžší a pomalejší, aktualizace dat 

je podmíněna novým zpracováním.

Obr. 11 - Software pro administrativu

Výstup  v oblasti  administrativy  odpovídá  očekávání.  Respondenti  z řad 

ředitelů používají na školách nejčastěji kancelářské programy. V současné době 

by  management  školy  nebo  administrativní  personál  školy  měl  ovládat 

kancelářské programy na nadstandardní úrovni. Tyto produkty představují velmi 

mocný nástroj pro práci sekretářky či administrativní pracovnice. samozřejmě za 

předpokladu, že potenciální  uživatel  je schopen využít  nabízených možností  a 

funkcí.  Poměrně  vysoké  procento  odpovědi  Speciální  program  lze  vzít  do 

souvislosti  s prolínáním pozic -   sekretářka často supluje funkci   hospodářky,  

vyplňuje faktury, apod.
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Obr. 12 - Kompetence pro práci s programy 

Po  posouzení  kompetencí  pro  práci  s programy  pro  správu  školy  je 

zjištění,  že největší  kompetence má management  školy  a  pověřený pedagog, 

očekávané.

 V praxi to bývá často správce ICT, který plně zajišťuje veškeré provozní 

náležitost ICT a je také většinou řešitel vzniklých problémů. Management školy 

lze rozdělit na funkci ředitele, který sice může fungovat jak o správce software, 

ale častěji jsou jeho přístupová práva odvozena od potřeby mít přístup ke všem 

informacím,  a  zástupce  ředitele,  což  je  pozice,  ve  které  lze  hledat  ideální 

podmínky pro funkci správce. Zástupce má kompetence pro nakládání s údaji, je 

součásti  managementu  školy,  současně  se  více  pohybuje  mezi  pedagogy při 

řešení  každodenních  provozních  problémů,  ve  své  pozici  nemá  takovou 

odpovědnost (povinnosti) jako ředitel apod. 

Rozsah  kompetencí   administrativních  pracovnic  je  dán  charakterem 

práce.  Potřebují  mít  neustálý  přístup  k různým informacím a databázím.  Není 

mezi  nimi  mnoho  správců,  ale  nejvíce  běžných  uživatelů.  Lze  odvodit,  že 

kompetence pro práci s ICT je v jejich případě nutností. 
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Ve  skupině  pedagogů  se  mimo  zjištění,  že  přibližně  polovina  z nich 

pracuje s programy pro správu agendy školy, objevila početná skupina, která se 

setkává s tímto software výjimečně (pravděpodobně při zápisu známek v pololetí 

a  na  konci  roku).  V praxi  to  může  znamenat,  že  většinu  činností  spojených 

s provozem software zabezpečuje správce, který má samozřejmě i jiné pracovní 

povinnosti. 

Bylo  by  zajímavé  zjistit,  jak  se  daří  správcům skloubit  tuto  specifickou 

činnost  s ostatními  pracovními  povinnostmi,  eventuelně  jak  řeší  management 

škol ohodnocení těchto pracovníků.

Skupina externistů  pracuje s posuzovanými  programy nejméně.  Čtvrtina 

dotazovaných  ředitelů  uvádí  externistu  jako  správce  či  uživatele.  Nelze  určit,  

jestli mezi správce zařazují pracovníky výrobců těchto programů, tzn. technický 

servis  výrobce,  nebo  jestli  se  jedná o  placené odborníky,  kteří  mají  v  popisu 

práce pouze dohlížet na fungování systému.

Obr. 13 - Využívání ICT vedením školy v rutinních činnostech

Využívání  ICT  vedením  v rutinních  činnostech  školy  je  sice  v součtu 

kladných  odpovědí  vysoké  (76  %),  ale  mohli  bychom  očekávat  ještě  vyšší 

hodnoty. 

Při  současných  požadavcích  na  práci  managementu  škol  v širokých 

oblastech jeho působení je vcelku obtížné si  představit,  že management 10% 
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škol  k těmto  činnostem  vůbec  nevyužívá  softwarovou  podporu.  Protože 

požadavky na dovednosti, schopnosti a znalosti vedení škol se stále zvyšují a 

navíc, leckdy je komunikace např. se zřizovatelem, MŠMT a dalšími partnery na 

využívání ICT založená.

ICT  nabízí  ředitelům  rychlý  a  účinný  nástroj  řízení  a  vedení  školy. 

Umožňuje větší  komfort  a variabilitu  práce,  lepší  přehled a hlavně napomáhá 

zefektivnit  rutinní  činnosti  managementu  škol.  Je  ovšem nutné,  aby i  ředitelé 

základních  škol  prošli  dalším vzděláváním i  v oblasti  ICT,  aby se seznámili  a 

zužitkovali všechny možnosti, které jim ICT ve škole nabízí.

Obr. 14 - Využívání online systému ke správě agendy školy

Online systémy správy agendy školy nejsou zřejmě mezi  dotazovanými 

řediteli  rozšířené,  dle  34  %  kladných  odpovědí  ředitelů  (viz  obr.7,  obr.14).  

V dalším  zobrazení  zvažuje  zavedení  systému  v budoucnosti  nebo  alespoň 

některých jeho částí  61  %  oslovených ředitelů  ze  skupiny  52 ředitelů,  která 

odpovídala v předchozí otázce záporně.
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Obr. 15 - Otázka zavedení online systémů do správy školy

Mnoho  ředitelů  ze  zřejmě  s tímto  systémem  ještě  nesetkala  a  neměla 

možnost si jej vyzkoušet. Lze usoudit, že na vině je částečně nedůvěra (často 

podpořená  vlastní  negativní  zkušeností)  k internetu  a  k zabezpečení  dat  při 

přenosu  nebo  uložení  na  vzdálených  serverech.   Někteří  spokojení  uživatelé 

jiných typů programů mohou považovat online systém za zbytečný nebo náročný 

z finančního hlediska.

Lze však konstatovat, že právě tyto systémy mají budoucnost ve správě 

školy.
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Obr. 16 - Využívání volně přístupných portálů a webových stránek institucí

Management dotazovaných škol využívá ke své práci možnosti internetu - 

především volně přístupných elektronických portálů a webových stránek institucí 

(přes 90% kladných responsí). 

Vysoké hodnoty si můžeme vysvětlit především náročnosti práce ředitele. 

Oblasti  správy  školy  jsou  velmi  široké  a  management  škol  potřebuje  ve  své 

každodenní  práci  mnoho  informací.  Aktuální  informace  jsou  pro  něj  nejsnáze 

k nalezení právě na internetu. K požadovaným informacím se dostane rychle a 

ze své kanceláře. Nevýhodou takto získaných informací je to, že ředitelé škol  

musí umět informace správně vyhodnotit a  uplatnit (viz kap. 3.4.4) 

V porovnání  s volně  přístupnými  stránkami  management  škol  využívá 

placené služby na www portálech v menším množství  (pouze 27 %).  Jedním 

z důvodů může být finanční náročnost, druhým důvodem může být skutečnost, 

že požadované informace a údaje najdou také na volně přístupných portálech a 

stránkách institucí.
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Obr. 17 - Využívání placených služeb na www portálech

Management škol měl zhodnotit proces implementace ICT do řízení školy 

a pokusit se určit hlavní příčiny problémy při  tomto procesu.

Obr. 18 - Hlavní příčiny problémů při zavádění ICT do řízení školy

Výsledky  korespondují  s očekáváním,  že  hlavním  problémů  při 

implementaci  moderních  technologií  do  řízení  škol  je  objem  finančních 

prostředků,  které  má  management  školy  k dispozici.  Cena  za  hardwarové 

komponenty i  ceny softwarových licencí  byly  nejčastěji  označovány za příčiny 

49



problémů doprovázejících  zavádění  ICT do řízení  školy.  Tento  předpoklad se 

potvrdil.

4.3.4 Požadavky vedoucích pracovníků na software 

Management školy by měl, dříve než se rozhodne pro konkrétní produkt, 

zvážit, jaké podmínky musí vybraný program nebo systém splňovat. 

Obr. 19 - Důležitost jednotlivých atributů programů při pořizování software

Je evidentní, že finanční stránka je pro management škol stěžejní. Image 

výrobce se jeví jako poslední argument, který bude management hodnotit. 

Předpoklad, že ředitelé upřednostňují cenu programu před image výrobce, 

se potvrdil.

Snahou bylo  ověřit,  zda management  při  pořizování  software,  kalkuluje 

s tím,  že  bude  muset  pravidelně  investovat  do  aktualizačních  souborů.  To 

znamená, že důležitější než cena za informace je jistota,  že aktuální informaci 

obdrží včas. 

Předpoklad,  že  ředitelé  preferují  možnost  pravidelné  aktualizace  před 

cenou, se potvrdil.

 Informační systém školy zasahuje do různých oblast řízení organizace. 

Důležitou vlastností software z tohoto hlediska je kompatibilita, možnost přenosu 
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dat  do  jiných  systémů.  Z hlediska  uživatelského  je  kladen  důraz  na  snadnou 

ovladatelnost, tzn. na uživatelsky příjemné prostředí. 

Předpoklad,  že  ředitelé  preferují  kompatibilitu  software  před  prací  v 

uživatelsky příjemném prostředí, se potvrdil.

Software  používaný  pro  správu  agendy  školy  je  se  vzrůstajícími 

požadavky stále složitější. Jedná o práci s osobními údaji, jejichž poškození či 

ztráta  by  mohla  znamenat  nenapravitelné  škody.  Správce  software  v praxi 

potřebuje konzultovat s výrobcem různé postupy při práci s těmito systémy.

Předpoklad,  že  ředitelé  preferují  kompatibilitu  software  před  prací  v 

uživatelsky příjemném prostředí, se potvrdil.

4.3.5 Ochrana dat a školní sítě 

V této  části  výzkumu  byly  zkoumány  problémy  související  s připojením 

školní sítě do sítě Internet a problematika používání nelegálního software.

Obr. 20 - Napadení webových stránek škol viry, hackery, apod.

Můžeme  shrnout,  že  management  škol  nemá  ve  velké  míře  problémy 

s zápornými  zkušenostmi  doprovázející  provoz  v celosvětové  síti  (70% 

negativních  odpovědí).  Podle  vývoje  v ostatních  odvětvích  a  službách  ovšem 

může předpokládat,  že se stále častějším užívání  internetu budou školy stále 

častěji konfrontovány s těmito negativními jevy. 
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Proto následuje otázka zabezpečení proti napadení viry. 

Je součástí softwarového vybavení školy plně funkční antivirový program?
Ano Spíše ano (není 

aktualizován)
Spíše ne 

(demoverze)
Ne 

69 9 1 0 1,1

Tab. I Antivirový software

Lze  konstatovat,  že  management  většiny  škol  nepodceňuje  nebezpečí 

virových ataků a dbá o bezpečnost školní informačních systémů. 

Používáním  nelegálního  software  je  na  školách,  stejně  jako  v jiných 

organizacích a firmách, problémem. Oficiálně lze obtížně zjistit do jaké míry se 

používá.  Jisté  je  jen  to,  že  se  využívá.  Mohou to  být  jednotliví  zaměstnanci,  

někdy zaujme stejný přístup i vedení školy. I z našeho výzkumu můžeme vyčíst, 

že pro management 4 % škol je používání nelegálního software běžná záležitost. 

Další  3 % dotazovaných využili  možnosti  nechci  odpovědět,  což v této otázce 

může  evokovat  spekulace,  z jakého  důvodu  oslovení  pracovníci  vybrali  právě 

tuto možnost.

Obr. 21 - Nelegální software na škole
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5 Závěr
Autoři současné manažerské literatury se shodují v tom, že v dnešní době 

nelze  řídit  organizaci  či  instituci  bez  využívání  moderní  informačních  a 

komunikačních technologií. 

Informační a komunikační technologie je třeba chápat jako nástroj, který 

umožňuje a v budoucnosti ještě daleko více umožní orientovat se v obrovském 

množství  informací,  třídit  je  podle  specifických  kritérií,  zpracovávat, 

vyhodnocovat a tím usnadňovat rozhodování v procesu řízení organizace. Nelze 

pochybovat o tom, že tento poznatek je plně aplikovatelný na problematiku řízení 

školy.

Školy jsou neustále konfrontovány s okolním prostředím. Mají-li si udržet 

kredit vzdělávací instituce a obstát v informační společnosti, musí management 

cíleně implementovat do škol moderní prvky řízení. 

Nepostradatelnou  složkou  managementu  školy  se  stávají  softwarové 

produkty.  Poskytují  rozsáhlý  servis  služeb,  který  školy  v současné  době  plně 

nevyužívají. Moderním trendem se stává využití prostředí sítě Internet pro správu 

agendy školy online systémy. 

Důležitým indikátorem kvality implementace software do řízení školy jsou 

uživatelské  kompetence  pedagogů. Z tohoto  hlediska  stále  nacházíme prostor 

pro zlepšování u velké části pedagogických pracovníků.

Počítačová  a  informační  gramotnost  se  nesporně  musí  stát  součástí 

zdatnosti moderního pedagoga.
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6 Doporučení pro praxi
Management základní školy by měl před rozhodnutím, který elektronický 

systém k vedení agendy školy zavede, uvážit:

 pořizovací cenu a cenu následných aktualizací,

 nabídku  aktualizací  programu,  tzn.  dobu,  po  kterou  program  bude 

splňovat jeho požadavky,

 technickou podporu ze strany výrobce,

 možnosti komunikace programu v síti,

 zda potenciální software umožňuje volitelné výstupy.

Z hlediska uživatelského je nutné zvážit

 kompetence potenciálních uživatelů - pedagogů,

 možnosti školení výrobcem,

 možnosti přístupu pedagogů k počítači.

Z hlediska  legislativního  záleží  na  požadavcích  institucí,  požadované 

formě a způsobu komunikace a přenosu dat. 
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