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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá činností ředitelů málotřídních škol.  Cílem práce je zkoumat 

oblasti činností ředitelů málotřídních škol v Ústeckém kraji. Na základě dotazníkového 

šetření byly zkoumané jednotlivé oblasti činností ředitelů a dále pak určitá specifika této 

cílové skupiny, která bývají pro jejich činnost příznačná. Výsledky ukázaly, že se ředitelé 

nejvíce věnují oblasti související s administrativní činností, dále pak oblasti pedagogického 

procesu, oblasti komunikace a ekonomické agendy. Administrativní činnost ředitelé 

hodnotí jako svou nejméně oblíbenou činnost. Pedagogický proces a zaměřenost na žáky je 

pro ředitele největší prioritou a zároveň oblastí, na kterou by si přáli mít více svého času.  

Byla zjištěná určitá specifika práce ředitelů málotřídních škol, za která lze považovat 

rodinné prostředí školy a blízký kontakt s učiteli, žáky i rodiči, dále pak specifické 

podmínky pro pedagogickou činnost ve třídách, určitá přepracovanost ředitelů a potřeba 

jejich všestrannosti.  
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ABSTRACT 

The thesis is about principals of small schools with composite classes. The aim is to 

explore activity areas of principals of small schools in Ústecký region. Questionnaire 

survey was used to explore the principal activities and their specifics. The results showed 

that the principals mostly deal with areas related to administrative, pedagogical process, 

communication and economic agenda. Administrative activities are rated by principals as 

their least favourite activity. The pedagogical process and focus on pupils is the highest 

priority for the principals however they would like to have more time for this activity. The 

work of small schools’ principals can be specified by family environment of the school and 

close contact with teachers, pupils and parents. And more, there are specific conditions for 

pedagogical activity in the classes, principals are usually overloaded and they need to be 

versatile. 
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1 Úvod 

Málotřídní školy jsou pozoruhodnou skupinou škol elementárního školství. Mají velice 

dlouhou tradici, která sahá až do daleké historie. Vyskytují se po celém světě, její označení 

se však liší v závislosti na jazyku dané kultury a jejich fungování podléhá specifickým 

podmínkám dané oblasti. Podstata málotřídních škol však zůstává po celé světě stejná. Jedná 

se o školy, kde jsou děti více věkových kategorií vzdělávány společně v jedné třídě. V České 

republice se tento typ škol vyskytuje převážně na vesnicích v místech, kde dlouhodobější 

nízké počty dětí neumožňují zřízení školy úplné. 

Problematice málotřídních škol bylo v České republice věnováno nemálo odborných prací. 

Stejně tak je toto téma rozpracováno i ve světových publikacích, spíše se však podle autorů 

Kvalsund & Hargreaves (2009) jedná o menší výzkumy, které jsou převážně zaměřené 

na pedagogický proces a jeho dopad na učení žáků těchto škol. 

Já se svou práci rozhodla věnovat samotným ředitelům těchto škol. Ředitel je pro adekvátní 

fungování každé školy zřejmě tou nejdůležitější osobou. Jeho činnost v případě školy 

málotřídní vnímám jako často velmi specifickou a svým rozsahem až přesahující hranice 

dané profese.  

V první části práce budou představena teoretická východiska daného tématu. Budu se 

věnovat osobě ředitele školy coby osobě manažera a pedagogického pracovníka. Vymezím 

základní předpoklady této profese, tak jak jsou obsaženy v příslušných zákonech.  Druhá 

kapitola je věnována málotřídním školám obecně, jejich vývoji, současné podobě a 

determinantům, které mohou chod školy ovlivňovat. Ve třetí kapitole zasadím osobu ředitele 

do prostředí školy málotřídní. Vymezím možná specifika jeho činností, tak jak 

jsou prezentována v odborné literatuře.  

Po teoretickém popsání problematiky nahlédnu do samotné praxe. Cílem diplomové práce 

je zkoumat oblasti činností ředitelů málotřídních škol v Ústeckém kraji. K naplnění cíle 

si kladu dvě výzkumné otázky, které znějí následovně:  

Jakými oblastmi činností se zabývají ředitelé málotřídních škol? 

Existují určitá specifika práce ředitelů málotřídních škol?  
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Práce bude přínosná tím, že zmapuje činnosti cílové skupiny ředitelů málotřídních škol 

příslušné oblasti a specifika jejich práce. Zjištění mohou dále sloužit jako podklad pro další 

výzkum.  
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2 Ředitel školy 

Ředitel je pro fungování každé školy zřejmě tou nejdůležitější osobou. Zodpovídá za kvalitu 

vzdělávání, kterou škola nabízí, svou prací vytváří škole určitou image a skrze své výsledky 

je škola prezentována i navenek.  

Ředitel je zároveň ředitelem i učitelem dané školy. Výše ředitelova učitelského úvazku 

se odvíjí od velikosti školy, ale zároveň musí mít i předpoklady pro ředitelskou profesi jako 

takovou. Měl by být schopným managerem, který dokáže řídit procesy, jenž s adekvátním 

fungováním školy souvisejí.   

Ředitelé bývají prezentováni jako neohrožené bytosti, které všechno zvládnou a zařídí. 

Realita však mnohdy bývá odlišná a oni jen tápou v záplavě administrativy, narůstající 

legislativy a dalších povinnostech, které se vážou k jejich kompetenci. Podobně o ředitelích 

přemýšlí také současná literatura. Ačkoliv by se mohlo zdát, že řediteli ve škole pomáhá 

mnoho lidí, často spíše ředitel pomáhá ostatním ,,Obklopený mnoha lidmi, a přesto sám. 

Zodpovědný za množství procesů, a přesto váhající, rozvažující důsledky svého konání. 

Radící a pomáhající mnoha lidem, a přesto toužící po radě, pomoci, zastavení. 1“  

Ti šťastnější, zpravidla ředitelé větších škol, mají na pomoc svého zástupce, na kterého 

mohou část svých povinností delegovat. Podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících, se však nehovoří o tom, že by bylo povinností ředitelů svého zástupce mít. 

Jeho přítomnost ve škole tak zpravidla závisí pouze na velikosti rozpočtu na platy, kterým 

škola disponuje. Na školách menších tak funkce zástupce ředitele většinou chybí a ředitel je 

odkázán pouze na sebe. I v těchto podmínkách se může snažit svou práci delegovat, pouze 

však na ostatní zaměstnance školy, nikoliv na svého zástupce. 

Za jaké oblasti ředitel ve škole odpovídá? K tomu jsem nahlédla do školského zákona, 

konkrétně do § 164 a § 165, které se ředitelům v tomto směru věnují. Rozsah jejich 

povinností vymezují následovně. Ředitel:  

a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských 

služeb, pokud zákon nestanoví jinak, 

                                                 
1 Lhotková, Trojan, Kitzberger - Kompetence řídících pracovníků ve školství, 2012, s.11 
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b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby 

v souladu se ŠZ a vzdělávacími programy uvedenými v § 3 ŠZ 

c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, 

d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá 

následná opatření, 

e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské 

rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje, 

f) zajišťuje, aby osoby zákonní zástupci, zletilí žáci (§ 21 ŠZ) byly včas informovány o 

průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo studenta, 

g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání 

vyhlášených ministerstvem, 

h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském 

zařízení. 

Dále pak podle § 165 

a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení 

b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu v souladu s účelem, 

na který byly přidělen 

Na základě tohoto textu ředitel rozhoduje v záležitostech týkající se poskytování vzdělávání 

a školských služeb a odpovídá za to, že je škola poskytuje v souladu se Školským zákonem. 

Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání ve škole, vytváří podmínky 

pro výkon České školní inspekce a přijímá i náležitá opatření. Vytváří podmínky pro další 

vzdělávání svých pedagogických pracovníků, zajišťuje, aby zákonní zástupci či zletilý žáci 

byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání a zároveň odpovídá za dohled 

nad dětmi a nezletilými žáky. V neposlední řadě zajišťuje spolupráci při uskutečňování 

programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem. Dále pak stanovuje 

organizaci a podmínky provozu školy a odpovídá za použití finančních prostředků státního 

rozpočtu v souladu s účelem, na které byly přiděleny.  

Můžeme se dále ptát, je takovýto rozsah práce ředitelů úměrný jejich schopnostem? 

Skutečně ředitelé zvládají své povinnosti, které vyplývají z profese ředitele jako manažera 

a zároveň ředitele jako pedagogického pracovníka školy? Někteří autoři (například Trojan, 
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2015) upozorňují na jejich možnou přetíženost a současnou podobu označují 

za nevyhovující.  

Možným krokem k současné přetíženosti současných ředitelů mohlo být i zavedení právní 

subjektivity škol z roku 2003, díky které ředitelům přibylo plno nových povinností. Situace 

před rokem 2003 byla pro ředitele poměrně pohodlnou. Nebyli sice právně svobodní, 

avšak velkou část práce za ně vykonávaly školské úřady.  

Jednalo se především o zpracovávání ekonomické agendy, mzdy zaměstnanců, čerpání 

rozpočtu aj.    

Rokem 2003 však školy získaly právní subjektivitu, čili způsobilost být subjektem právních 

vztahů. V praxi to pro ně podle Nového (1997, s 54) znamená více prostoru pro odborné 

rozhodování (v pedagogické, hospodářské a jiné činnosti), avšak i zprůhlednění vztahů 

mezi školou a obcí, čímž dochází k silnější kontrole ze strany obce. Ředitelé tedy získali 

právo rozhodovat více o konkrétním pedagogickém procesu, ale zároveň se veškerá dřívější 

práce školských úřadů přesunula k povinnostem školy, tzn. k povinnostem ředitele 

a jeho týmu.   
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2.1 Ředitel školy jako manažer 

Profese ředitele školy je především funkcí manažerskou. Co je to management a jak jej 

lze chápat? V současné literatuře se podle Vebera (2014) můžeme setkat s řadou definic, 

zde přikládám některé z nich.  

 

Podle Vodáčka a Vodáčkové (2001, s. 314) je ,,management ucelený soubor ověřených 

postupů, názorů, zkušeností, doporučení a metod, které vedoucí pracovníci (manažeři) 

užívají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), jež jsou nezbytné 

k dosažení soustavy cílů organizace“. 

 

Veber (2014, s. 19) management chápe jako ,,souhrn všech činností, které je třeba udělat, 

aby byl zabezpečen chod organizace“. Účelem managementu je vytvářet organizace, které 

fungují. 

 

Obecně pojem management asi nejlépe vystihuje jeho český překlad řízení. Řízení ve směru 

podniku či organizace jako celku, ale i jeho jednotlivých činností. Ten, kdo tuto činnost 

vykonává, je označován jako manažer.   

Převedeme – li tento stručný úvod do kontextu školního prostředí, pak hlavním manažerem 

školy je její ředitel. Zajišťuje tzv. management školy, který bývá literaturou často chápán 

jako užší část, podmnožina, školského managementu (Průcha, 2009). Ředitel v rámci své 

manažerské pozice řídí procesy, které ve škole probíhají, pečuje o rozvoj dlouhodobé vize 

školy a udržuje školní kulturu a hodnoty (Sedláček, 2008). 

Jeho cílem je zajistit činnost školy tak, aby vedla k dosahování stanovených cílů. Cílů škola 

dosahuje za pomocí určitých specifických činností, jejichž členění vychází z terminologie 

obecného managementu. Průcha (2009) je v rámci managementu školy vymezuje 

následovně: 

 

Rozhodování a plánování 

Ředitel určuje, co má být ve škole uskutečněno. Na základě plánování se stanovují cíle, 

navrhují cesty k jejich dosažení a určuje se způsob, jakým se na závěr zhodnotí míra naplnění 

cílů. 
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V případě školských zařízení bývají cíle kladeny do oblasti vzdělávání a výchovy jedinců. 

Mohli bychom sem zařadit například vzdělanostní výsledky, úspěšnost ve vzdělávací kariéře 

a uplatnění v profesní oblasti s akcentem na schopnosti pro celoživotní učení jedinců aj.  Jde 

tedy o výsledky a produkty, kterým však lze obtížně přidělit nominální hodnotu. Klasické 

organizace jsou orientované především na zisk, který většinou lze přesně analyzovat a měřit. 

Toto Chaloupková (2010) popisuje jako jedno z hlavních specifik, čím se plánování ve 

školním kontextu liší od plánování v organizaci obecné.  

 

Organizování 

Nyní dojde k organizaci všech prostředků, které poslouží k dosažení stanoveného cíle. 

Buduje se struktura formálních vztahů (nadřízenost, podřízenost, spolupráce) 

mezi jednotlivými zaměstnanci školy. Stanoví se pravomoc a odpovědnost. Budují se další 

obecná pravidla, která napomohou ke koordinaci jednotlivých činností. 

 

Personální zajištění 

V případě personálního zajištění ředitel obsazuje jednotlivé pozice kompetentními lidmi 

a snaží se dále rozvíjet jejich pracovní i lidský potenciál.  

 

Vedení lidí 

V rámci tohoto souboru činností ředitel vede své zaměstnance takovým způsobem, aby co 

nejefektivněji docházelo k uskutečňování jednotlivých úkolů a naplánovaných cílů. Vedení 

lidí probíhá na základě vzájemné komunikace a má za úkol vést, usměrňovat, stimulovat 

a motivovat pracovníky k co nejvyššímu výkonu. Monitoruje se přitom průběžný stav 

a případné odchylky se napravují.  

 

Kontrola 

Kontrola by měla probíhat neustále, jelikož poskytuje průběžnou zpětnou vazbu běžícího 

procesu. Na závěr se užívá kontrola závěrečná, která zhodnotí konečný stav a míru dosažení 

stanovených cílů. 

 

Postavení ředitele školy v manažerské hierarchii 

Podle postavení manažera v organizaci nebo podle stupně, na kterém manažer plní své 

úkoly, se rozlišují tři úrovně managementu.  
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▪ Top management – vrcholový management, který je ve škole představován 

ředitelem školy.  

▪ Middle management – střední management, ve kterém jde především o koordinaci 

jednotlivých činností. Podle Lhotkové (2011) se jedná o důležitý mezičlánek mezi 

vedením školy a jednotlivými učiteli. Podle Chvála (2012) bychom sem mohli 

zařadit vedoucí skupin učitelů, koordinátory Školního vzdělávacího plánu, 

výchovné poradce, vedoucí školní družiny a vedoucí školní jídelny. Autoři se dále 

neshodují, zda je sem správné řadit i zástupce ředitele (Chvál, 2012) nebo zda tato 

funkce náleží spíše managementu vrcholovému (Trojan, 2014).  

▪ First – line management – nižší management, který je ve škole představován 

učiteli. Jde o operativní řízení jednotlivých činností. 

 

Proč však tuto hierarchii zmiňuji. Ráda bych se dostala k dalšímu pojmu, který je v případě 

obecného managementu velice důležitý. Tento pojem již několikrát v textu zazněl, jedná se 

o delegování.  

Podle Lojdy (2001, s. 63) je ,,delegování proces, při kterém manager předává vykonání 

úkolu někomu jinému, přitom současně udílí odpovídající pravomoci a nastavuje pravidla 

pro sdílení úkolů. Managerovi však nadále zůstává konečná odpovědnost za splnění“. Celý 

proces může vycházet ze vzájemné důvěry, nakolik si ředitel dovolí své povinnosti 

delegovat na své podřízené, avšak stále za ně ponese svou odpovědnost.  

Převážně na větších školách funguje delegování hlavně ve směru od ředitele školy na jeho 

zástupce. Ten, ačkoliv nemá ze zákona stanovenou žádnou vzdělávací povinnost v oblasti 

školského managementu, řízení organizace či vedení lidí (Trojan, 2015), bývá často zároveň 

považován za osobu, vykonávající spolu s ředitelem funkci manažerskou (Průcha, 2014). 

Je proto poměrně logické, že se ředitel rozhodne delegovat právě tímto směrem. 

Ale na koho delegovat v případě, že ředitel nemá k dispozici svého zástupce? Nejčastěji pak 

deleguje na ostatní učitele školy, kteří však nemusí být zcela způsobilí svěřenou práci 

vykonat. Podíváme-li se na zmíněnou hierarchii, ředitel nacházející se na samém vrcholku 

pyramidy, pak z nouze svěřuje svou práci učitelům, kteří se vyskytují až na samém konci. 

Tento případ bývá častý na školách neúplných a málotřídních, které nemají prostředky 

takového personálního obsazení jako školy úplné. Mohou mít běžní učitelé vůbec 

kompetence k tomu, vykonávat adekvátně tento typ svěřených činností? 
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2.2 Ředitel školy jako pedagogický pracovník 

Ředitel není pouze manažerem školy, je zároveň i pedagogickým pracovníkem mající 

povinnost přímé pedagogické činnosti. Ze zákona vyplývá, že každý ředitel musí mít 

náležitou pedagogickou průpravu, tím pádem každý ředitel jednou učitelem byl a část učitele 

se v něm skrývá doposud.   

Jak jsou podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících definovány 

požadavky pro výkon profese ředitele školy? To vymezuje §3, který hovoří o předpokladech 

pedagogického pracovníka a § 5, který definuje nutnost délky pedagogické praxe pro ředitele 

jednotlivých typů vzdělávacích zařízení a typ studia, které musí ředitelé absolvovat 

před nástupe do své funkce,  

§3  

 (1) Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady: 

a)     je plně způsobilý k právním úkonům, 

b)     má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, 

c)     je bezúhonný, 

d)     je zdravotně způsobilý a 

e)     prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak 

§ 5  

,,(1) Ředitelem školy může být fyzická osoba, která splňuje předpoklady podle § 3 a získala 

praxi spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou 

potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti 

ve výzkumu a vývoji v délce 

a. 3 roky pro ředitele mateřské školy, 

b. 4 roky pro ředitele základní školy, základní umělecké školy a školských zařízení 

s výjimkou školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy 

a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči, 
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c. 5 let pro ředitele střední školy, jazykové školy, konzervatoře, vyšší odborné školy 

a školských zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a středisek 

výchovné péče.“ 

(2) Ředitelem školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 

"ministerstvo"), krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti 

jsou úkoly v oblasti školství (dále jen "svazek obcí"), může být jen ten, kdo vedle 

předpokladů uvedených v odstavci 1 získal nejpozději do 2 let ode dne, kdy začal 

vykonávat činnost ředitele školy, znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia 

pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 

4 písm. a). 

  (3) Povinnost absolvovat studium pro ředitele školy zřizované ministerstvem, krajem, 

obcí a svazkem obcí se nevztahuje na ředitele, který znalosti v oblasti řízení školství 

získal vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním programu školský 

management, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném 

vysokou školou zaměřeném na organizaci a řízení školství.“ 

 

Pro větší přehlednost nyní shrnu všechny požadavky, které musí splňovat zájemce o 

funkci ředitele školy 

 

1. Splnění všech předpokladů pedagogického pracovníka 

2. Náležitá praxe přímé pedagogické činnosti (v případě ředitelů základních škol je praxe 

dlouhá 4 roky) 

3. a.  Absolvování studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání 

nebo 

b. Vysokoškolské vzdělání v akreditovaném studijním programu Školský management 

nebo vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou 

zaměřeném na organizaci a řízení školství. Školský management je vyučován například 

na školách Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze či Filozofická fakulta 

Univerzity Palackého v Olomouci. 

 

Podmínkou je dokončení studia nejdéle do dvou let od nástupu do funkce.  
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Po nástupu do funkce zůstává ředitel nadále pedagogickým pracovníkem. Z toho vyplývá 

určitá povinnost přímé pedagogické činnosti, které se i nadále věnuje, rozsah se však odvíjí 

od počtu tříd školy. 

Dne 26. srpna 2015 došlo k novému nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 

pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve 

znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb2. 

 

Týdenní rozsah hodin přímé pedagogické činnosti 

Škola/Pedagogičtí 

pracovníci 

Do 31. 8. 2016 Od 1. 9. 2016 

Počet tříd, 

oddělení  

Týdenní 

rozsah hodin 

přímé 

pedagogické 

činnosti 

Počet tříd, 

oddělení 

Týdenní rozsah hodin 

přímé pedagogické 

činnosti 

Základní škola 

Ředitel základní školy 

s prvním stupněm 

1 až 2 16 1 až 6 12 

3 až 6 13 7 až 10 10 

7 až 10 10 11 a více 8 

11 a více 8 

Ředitel základní školy 

a) Samostatně 

zřízené pro žáky se 

zdravotním 

postižením 

1 až 2 16 1 až 6 12 

3 až 6 13 7 až 10 10 

7 až 10 10 11 a více 8 

                                                 
2 NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 26. srpna 2015, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení 

rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické 

činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb. 
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b) Speciální s prvním 

stupněm a 

oddělením ročníků 

druhého stupně 

11 a více 8 

Ředitel základní školy 

a) Samostatně 

zřízené pro žáky se 

zdravotním 

postižením 

b) Speciální s prvním 

stupněm 

1 až 2 14 1 až 6 12 

3 až 6 12 7 až 10 9 

7 až 10 9 11 a více 7 

11 a více 7 

 

Jak je z tabulky patrné, nařízení vlády č. 239/2015 Sb., ředitelům základních škol s prvním 

stupněm snižuje počet hodin určených k přímé pedagogické činnosti. Zatímco podle staré 

vyhlášky docházelo k detailnějšímu dělení podle počtu tříd prvního stupně, a to na 1-2 

třídy/oddělení, 3-6 tříd/oddělení, 7-10 tříd/oddělení, 11 a více tříd/oddělení, podle nové 

vyhlášky došlo ke sloučení některých kategorií a rozlišuje se pouze dělení podle 1-6 

tříd/oddělení, 7-10 tříd/oddělení, 11 a více tříd/oddělení. Například pro základní školu s 1-2 

třídami, oddělením aj. bylo podle vyhlášky č. 75/2005 Sb., povinností ředitelů k přímé 

pedagogické činnosti 16 hodin týdně, zatímco podle nové vyhlášky se ustanovil vyšší rozsah 

počtu tříd/oddělení, a to na 1-6 a pro ředitele základních škol se snížil počet hodin povinné 

pedagogické činnosti na 12 hodin týdně.  

Ačkoliv myšlenka obsažená v této vyhlášce – zkrácení povinného pedagogického úvazku 

ředitelům byla z mého pohledu správným krokem, nabízí se však dále otázka, zda by nebylo 

lepší zkrátit tento úvazek ještě o něco více, či jej zcela zrušit. Mají-li ředitelé povinnost 

odučit např. 12 hod. týdně, tak jak je tomu u škol s 1-6 třídami, mohou si v tomto rozsahu 

udržet svou pedagogickou kondici? Nebudou brát tuto povinnost spíše jako jakousi zátěž, 

která komplikuje jejich manažerský rozvoj? Myslím si, že na tuto otázku není až tak 

jednoduché odpovědět, existuje-li vůbec správná odpověď. Došlo-li by k zrušení 

pedagogické povinnosti ředitelů, mohli by tím zcela ztratit kontakt se svými žáky a děním 

ve škole. Ředitelé by se soustředili pouze na své manažerské povinnosti s řízením organizace 

a mohli by trochu opomíjet povinnosti specifické s řízením školy jako takové. 
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3 Málotřídní školy 

Ekvivalenty označení málotřídních škol 

České ekvivalenty  

Malotřídní školy  

Malotřídní nebo málotřídní. V literatuře se vyskytují oba termíny. Pro účely diplomové 

práce jsem zvolila jednotné označení, a to školy málotřídní nebo také málotřídka. Termín 

malotřídní by u mnohých mohl vyvolávat pocit školy s malými třídami, což v žádném 

případě není podstatou ani definicí tohoto označení.  

Školy neúplně organizované 

O málotřídních školách jako o školách neúplně organizovaných hovoří Školský zákon 

č. 561/2004 Sb., § 46. ,,V místech, kde nejsou podmínky pro zřízení všech 9 ročníků, lze zřídit  

základní školu, která nemá všechny ročníky. Mezi školy neúplně organizované však řadíme 

veškeré základní školy, jenž nemají všech 9 ročníků“. Tím pádem i školy mající například 

pouze první stupeň, který však nemusí být organizovaný jako škola málotřídní. Označení 

neúplně organizované školy používá pro školy málotřídní například i Průcha (2009).  

Školy venkovské 

Jak naznačuje Emmerová (2000) v článku Malotřídky v současném prostředí českého 

venkova, málotřídky bývají mnohdy chápány jako školy venkovské. ,,Problematika 

málotřídních škol je úzce svázána se současnými problémy našeho venkova.“ To ve svém 

textu dokazuje i Trnková (2008). 

 

Označení málotřídních škol v zahraničním kontextu 

Málotřídní školy nejsou fenoménem pouze v České republice. Cornish (2006a) uvádí, že se 

takto organizované školy objevují po celém světě, jak ve vyspělých, tak rozvojových zemích. 

,,..showed that multi-grade teaching is common throughout the world, in both developed and 

developing countries.“ To ve svých textech dokazují i Sigsworth & Solstad, 2001; Hyry-

Beihammer, Hascher 2015; Veedman, 2015. Podle Veedmana (1995) je můžeme dále nalézt 

například v Nizozemí, Švýcarsku, Německu, Anglii, Západní Austrálii, na Novém Zélandě, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035515000749#!
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0883035515000749#!
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Skotsku, Finsku, Portugalsku, Turecku, Francii, Rakousku, USA, Indii, Číně, Vietnamu, 

Pákistánu, Malajsii a dalších státech. V chudších oblastech světa bývají zřizovány s cílem 

snížit chudobu dané oblasti tím, že se zde zvýší dostupnost pro vzdělávání dětí obecně. 

,,Multigrade schools play a crucial role in helping countries reach the Millennium 

Development Goals to reduce poverty by increasing access to education, especially for 

girls.“ (Pridmore, Son Vu, 2006) 

Průcha (2004) uvádí některé jejich zahraniční ekvivalenty: 

Angličtina – small school nekdy taky zpřesněno small school with composite classes (škola 

se smíšenými třídami) nebo multilevelled school.  

Dalším častým označením těchto škol bývá v zahraničních publikacích užíván výraz rural 

school3 (např. Hyry-Beihammera, Tina Hascher, 2015). Tento výraz je užívám pro označení 

málotřídních škol v rozvojových zemích, kdy se školy vyskytují v rámci různých menších 

vesnic a kmenů.  

Veedman (1995) v rámci svých odborných textů rozlišuje dva druhy málotřídních škol. První 

typ vzniká z ekonomických důvodů a jedná se tím pádem nejčastěji o školy vesnické. Ty 

nazývá multigrades classes. Druhým typem jsou školy, kde se věkově smíšené třídy objevují 

hlavně kvůli benefitům, které tato organizační forma může nabízet. Tyto školy označuje jako 

multi – age classes.  

Němčina – kleine Grundschule nebo Kleineschule mit Klassen mit mehreren Schulstufen, 

někdy i die Zwergschule (,,trpasličí“ škola) 

Francouština – petit école primaire  

3.1 Vymezení pojmu 

Současná legislativa 

Málotřídní školy zaujímají v české vzdělávací soustavě stále poněkud zvláštní místo. 

Ačkoliv je zde momentálně organizováno 1113 škol málotřídně4, termín málotřídní škola 

                                                 
3 Volný překlad -  malé vesnické školy 
4 ZATLOUKAL, T., Malotřídní základní školy z pohledu České školní inspekce. Řízení školy: odborný 

měsíčník pro ředitele škol. Praha: ASPI Publishing, 2016, 13(7), 10-15. ISSN 1214-8679 
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není oficiálním termínem. Nemůžeme se s ním setkat ve školském zákoně ani 

v souvisejících předpisech. Tyto školy nejsou vykazovány ani ve výkazech Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy (Zatloukal, 2016). Školský zákon č. 561/2004 Sb., rozlišuje 

pouze školy úplné (školy, které mají všech 9 ročníků) a školy neúplné (školy, které mají 

méně než 9 ročníků. Konkrétněji § 46: 

,,Základní vzdělávání v základní škole má  9 ročníků a člení se na první stupeň a 

druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až 

devátým ročníkem. V místech kde, nejsou podmínky pro zřízení všech 9 ročníků, lze zřídit 

základní školu, která nemá všechny ročníky.” 

  

Podle Školského zákona tak tedy jako školy neúplně organizované můžeme chápat buď 

školy málotřídní nebo školy, které mají méně než 9 ročníků, avšak nemusí být organizované 

jako školy málotřídní. Může se jednat o případy, kdy je zřízen pouze první stupeň, avšak ten 

obsahuje minimálně pět tříd, po pěti ročníkách.   

Konkrétněji o školách málotřídních hovoří až vyhláška č. 48/2005 Sb, o základním 

vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, a to následovně: 

V § 5 upozorňuje na případy, kdy je možné v jedné třídě vzdělávat žáky více ročníků. Avšak 

takto se žáci mohou vzdělávat pouze na první stupni základní školy. Na studni druhém už 

nikoliv.  

,,Na prvním stupni školy lze do jedné třídy zařadit žáky z více než jednoho ročníku prvního 

stupně. Na druhém stupni školy nelze do jedné třídy zařadit žáky z více než jednoho ročníku 

druhého stupně. Do jedné třídy nelze zařadit žáky prvního a druhého stupně.“  

 

A § 4 stejné vyhlášky zas specifikuje minimální počty žáků ve třídách. 

,,Škola tvořená jednou třídou prvního stupně má nejméně 10 žáků ve třídě. 

Škola tvořená dvěma třídami prvního stupně má nejméně 12 žáků v průměru na 1 třídu. 

Škola tvořená třemi třídami prvního stupně má nejméně 14 žáků v průměru na 1 třídu. 

Škola tvořená čtyřmi a více třídami prvního stupně má nejméně 15 žáků v průměru na 1 

třídu.”  
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Odborná literatura 

Pedagogický slovník (Průcha, Walterová, Mareš, 2009, s. 52) řadí školy málotřídní mezi 

společenské instituce, jejichž tradiční funkcí je poskytovat vzdělání žákům různých 

věkových skupin. Je zde podporován jejich osobní a sociální rozvoj a žáci jsou připravováni 

na svůj osobní, pracovní a občanský život. Tato definice zdůrazňuje srovnatelnost 

málotřídních škol s běžnou školou základní.   

V odborné literatuře se vyskytují i definice další, všechny se však ve své podstatě shodují 

Trnková, Knotová a Chaloupková (2010, s. 11) definují málotřídní školy jako takové školy, 

,, v jejíž alespoň jedné třídě jsou vyučováni žáci více než jednoho ročníku“.  

Veenman (1995, s. 319) dokládá zahraniční definici: ,,Multigrade classes ale classes in 

whitch students from two or more grades are taught by one teacher in one room at the same 

time.“ 

Musil a Sedláček (1964, s. 5) zas o málotřídních školách hovoří jako o školách neúplně 

organizovaných a označují je jako takové školy, ,,které mají ve třídě buď všechny ročníky, 

nebo v každé třídě více než jeden ročník“. 

Podle Průchy (2009, s. 303) je málotřídní škola typem ,,neúplně organizované ZŠ, tedy školy 

s pouze jedním vzdělávacím stupněm, která má méně než 5 tříd (1. stupeň tvoří 5 ročníků)“. 

V některých z jejich tříd jsou tedy vyučováni žáci více než jednoho ročníku. Hovoří se pak 

o spojených ročnících nebo také o kombinovaných třídách.“ 

Pokud bych stručně shrnula uvedené citace a definice, pak se jedná se o takový typ 

základních škol, kdy jsou alespoň v jedné třídě na prvním stupni vzděláváni dohromady žáci 

více než jednoho ročníku. Podle počtu dětí pak rozlišujeme školy, kdy je první stupeň tvořen 

pouze jednou třídou, dvěma třídami, třemi třídami nebo třídami čtyřmi a více. Hovoří se 

v takovémto případě o třídách kombinovaných nebo o spojených ročnících.  
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3.2 Základní údaje 

K datu 30. 9. 2016 MŠMT5 evidovalo v České republice dohromady 4 141 základních škol, 

dohromady s 906 251 žáky. Z toho 1 437 škol bylo organizováno jako školy málotřídní.  

Málotřídní školy tak představovaly 34,7 % z celkového počtu všech základních škol v České 

republice. Navštěvovalo je dohromady 97 632 žáků.  

Pro porovnání zde přikládám i statistický přehled z předchozích let 2015 a 2011: 

V roce 2015 (k 30. 9. 2015) se v České republice dohromady nacházelo 4115 základních 

škol, dohromady s 880 251 žáky. Z toho 1450 škol bylo organizováno jako málotřídní a 

vzdělávalo se zde dohromady 105882 žáků. Toto číslo představovalo 35,2 % málotřídních 

škol z celkového počtu základních škol v České republice. 

V roce 2011 (k 30. 9. 2011) se v České republice dohromady nacházelo 4111 základních 

škol, dohromady se 794 642 žáků. Z toho 1478 škol bylo organizováno jako málotřídní a 

vzdělávalo se zde dohromady 108938 žáků. Toto číslo představovalo 36 % málotřídních škol 

z celkového počtu základních škol v České republice. 

Pokud bych tedy měla porovnat tato čísla, co se vývoje málotřídních škol týče, pak počet 

škol tohoto typu nepatrně klesá. Zároveň stoupá počet základních škol úplných a spolu s tím 

stoupá i počet žáků navštěvující základní vzdělávání.  

Zaměříme-li se však pouze na současný rok, v tabulce je vymezen současný stav a rozmístění 

málotřídních škol podle jednotlivých krajů.  

                                                 
5 Údaje poskytl Ing. Jaromír Nebřenský, hlavní analytik MŠMT, odbor školské statistiky, analýz a informační 

strategie 
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* jako "málotřídní" ZŠ je míněna škola, ve které v běžné třídě na 1. stupni probíhá 

společná výuka žáků různých ročníků      

 

Statistický výčet obohatím o informace, vycházející z výpočtů České školní inspekce a jsou 

aktuální ke školnímu roku 2015/2016.6   

Je pozoruhodné, že zde se čísla poněkud liší. Podle údajů ČŠI7 by se v roce 2015/2016 mělo 

v České republice nacházet dohromady 1 113 málotřídních škol. Údaje z MŠMT však hovoří 

o 1450 školách (aktuální k datu 30. 9. 2015). Málotřídní školy podle ČŠI navštěvuje 

dohromady 38682 žáků – tj. 4,4 % z celkového počtu žáků základního vzdělávání a 7% 

z celkového počtu žáků vzdělávajících se na 1. stupni základní školy. V některých 

západočeských školách je naopak počet málotřídních škol, a tím pádem i počet žáků, vyšší. 

Ve Švédsku málotřídní školy navštěvuje přibližně 20 % žáků, ve Francii 11 %, ve Finsku 21 

% a v Norsku 45 % žáků.  

                                                 
6 ZATLOUKAL, T., Malotřídní základní školy z pohledu České školní inspekce. Řízení školy: odborný 

měsíčník pro ředitele škol. Praha: ASPI Publishing, 2016, 13(7), 10-15. ISSN 1214-8679 

 

Kraj Počet ZŠ 

celkem 

Počet 

žáků 

celkem 

Počet 

"málotřídních" ZŠ 

* 

Podíl v 

% 

Počet žáků 

,,málotřídních“ 

ZŠ 

CZ010 Hlavní město Praha 98126 19 19 7,1 3681 

CZ020 Středočeský kraj 120456 193 193 35,1 11516 

CZ031 Jihočeský kraj 55426 82 82 31,9 4817 

CZ032 Plzeňský kraj 49438 77 77 34,8 3955 

CZ041 Karlovarský kraj 24845 29 29 27,4 2866 

CZ042 Ústecký kraj 74974 65 65 23,3 5159 

CZ051 Liberecký kraj 39911 74 74 36,5 3976 

CZ052 Královéhradecký 

kraj 

48324 123 123 45,7 8530 

CZ053 Pardubický kraj 44988 113 113 45,0 5133 

CZ063 Kraj Vysočina 43876 151 151 57,4 9904 

CZ064 Jihomoravský kraj 98990 175 175 36,5 12051 

CZ071 Olomoucký kraj 54226 123 123 41,4 6593 

CZ072 Zlínský kraj 49411 76 76 29,5 5008 

CZ080 Moravskoslezský 

kraj 

103260 137 137 31,3 14443 

ČR celkem 4141 906251 1437 34,7 97632 



19 

 

Vrátíme-li se zpět k České republice, pak 2343 žáků z výše zmíněného počtu je se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Z toho 2026 tvoří žáci se zdravotním postižením, 310 

žáci se zdravotním znevýhodněním a 194 žáci se sociálním znevýhodněním. 

 

Kateřina Trnková realizovala roku 2008 studii s názvem Malotřídní školy v ČR: analýza 

současného stavu a potenciálů jejich rozvoje. Zaměřovala se na charakteristiky venkovských 

sídel, které zřizují málotřídní školy. Ačkoliv se jedná o studii starou bezmála 10 let, považuji 

za zajímavé připojit její výsledky. Základní soubor málotřídních škol čítal 1425 škol. Byla 

oslovená celá cílová skupina respondentů. Návratnost dotazníků hodnotí autorka jako 

dobrou. 

Nejmenší obcí, která se účastnila dotazníkového šetření byla obec s 130 obyvateli, na 

opačném pólu se objevilo našeho hlavní město, Praha. 90% málotřídek účastnící se 

dotazníkového šetření se nachází v obci do 1500 obyvatel, u větších obcí jsou to podle 

autorky spíše výjimky v řádu několika jednotek. Na základě tohoto výsledku je o 

málotřídkách možné mluvit jako o venkovském fenoménu8. Průměrný počet obyvatel obce 

s málotřídkou je 3553, po odfiltrování sídel s více než 5000 obyvateli9, klesá průměrný počet 

obyvatel na počet 726. Z výzkumu dále vyplynulo, že hlavně menší obce zřizují jen několik 

prvních ročníků, aby nejmenším dětem umožnili docházku v místě jejich bydliště. 

S velikostí sídla pak roste i počet tříd.  

3.3 Málotřídní školy v historickém kontextu 

Málotřídní školy mají v České republice i okolní Evropě velice dlouhou tradici. Povinná 

školní docházka započala roku 1774 přijetím reformního návrhu Ignaze von Felbigera. Na 

základě návrhu byly zřízeny tři typy škol – školy triviální (1-2 třídní), hlavní (3 třídní) a 

normální (4 třídní). Žádná škola neobsahovala tolik tříd, kolik měla ročníků. Veškeré 

elementární školství bylo tím pádem organizováno málotřídně (Trnková, 2010).  

V jedné třídě se mohlo vzdělávat až 80 žáků (Váňová, 1986). Vzrostl-li počet žáků nad 100, 

mohla se otevřít třída další a učitel dostal pomocníka. Například na triviální škole 

                                                 
8 Venkovská sídla jsou charakterizována počtem obyvatel do 2000.  
9 Sídlo s více než 5000 obyvateli již ztrácí venkovský charakter a stává se hranicí sídel městského typu.   
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s celodenním provozem se děti dělily do dvou oddělení, která se střídala dopoledne a 

odpoledne. 

Ačkoliv se málotřídně organizovalo elementární vzdělávání již od poloviny 18. století, 

konečný pojem málotřídní škola podle Průchy (2010, s. 303) zavedl až školský zákon z roku 

1869, který je též známý jako zákon Hasnerův.  

Tento zákon přímo určoval, jakou podobu málotřídní školy mají a uváděl, jak jednotlivé 

ročníky do oddělení řadit. Přednostně se přitom osamostatňovaly nižší ročníky, které při 

výuce vyžadovaly větší pozornost učitele.  

Přestože Průcha říká, že byl pojem málotřídní škola poprvé vymezen Hasnerovým zákonem, 

podle Musila a Sedláčka (1964, s. 5) byl pojem málotřídní škola vymezen až v učebních 

osnovách roku 1933. Pro účely diplomové práce vycházím z pojetí Průchy, jelikož je jeho 

publikace aktuálnějšího data.  

Nedlouho po vzniku samostatného Československa (1918) byl přijat tzv. Malý školský 

zákon. Ten nově vymezuje a upravuje stávající počty žáků ve třídách obecných škol 

(Trnková, 2010, s. 19).  Podle Průchy (2009, s. 303) se měl v letech 1992/23-1932/33 

postupně jejich počet snížit z 80 žáků na 60. I nadále však víceméně zůstává základní 

školství školstvím málotřídním (80%). Pro málotřídky byly i nadále vydávány zvláštní 

učební osnovy, ve kterých byl krácen jejich obsah vyučování. Obsah byl sestavován pro 

samostatná oddělení, do kterých byly řazeny děti nejbližšího věku. Stále platila zásada 

osamostatňování dětí mladších a spojování dětí starších. Malotřídky byly považované za 

školy, které poskytují méně kvalitní vzdělání (Trnková, 2010, s. 21) 

Poprvé byl pojem málotřídní školy z učebních osnov vypuštěn až roku 1948, kdy byl přijat 

nový školský zákon. Tento zákon rušil obecné a měšťanské školy, které chudším žákům 

znemožňovali dosažení vyšších stupňů vzdělání a zaváděl tzv. jednotné školství.  

Koncepcí jednotné školy byla škola národní pro děti ve věku 6-11 let, na níž navazovala 

škola střední pro děti ve věku 11-15 let. Povinná školní docházka byla změněna na 9 let. 

V první třídě byl ustanoven maximální počet žáků na třicet a ve třídách ostatních na čtyřicet. 

Klesl-li počet žáků ve třídě pod dvacet, škola měla být zrušena.  

Podle nového školského zákona měl každý ročník málotřídky tvořit samostatné oddělení a 

plošně začaly platit stejné neredukované osnovy jako pro plně organizované národní školy. 
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Pojem málotřídní škola byl z osnov zcela vypuštěn a nahrazen termínem škola s menším 

počtem tříd, jenž měl naznačovat, že se jedná o školu rovnocennou se školou národní (2010, 

Meĺnikov, 1952 In Trnková, Knotová, Chaloupková)  

V druhé polovině 50. let začalo docházet k nerovnoměrnému rozvoji jednotlivých regionů, 

a to dělalo starosti lidem, kteří se zabývali plánováním a řízením hospodářství státu. Začaly 

se tak dávat dohromady poměry počtu málotřídek s počty žáků, které je navštěvovali. V roce 

1955/6 tvořily málotřídní školy pouze 24, 5 % všech primárních škol. Tento stav vyvolal 

ještě hlasitější protesty, které usilovaly o jejich rušení a nastolení rovnocenných podmínek 

pro venkovské obyvatelstvo.  

V 60. letech bylo naplánováno postupné budování sítě plně organizovaných základních škol, 

ke kterému však vzhledem k nepříznivé demografické situaci nemohlo dojít. I nadále však 

byla rozhodnuta podpora v jejich výstavbě (Trnková, 2010, s. 25) 

Roku 1971 byla spuštěna tzv. koncepce střediskového osídlení, která obce rozlišovala na 

perspektivní a neperspektivní. Neperspektivním obcím pak připadlo označení ,,sídliště 

nestřediskového významu“. V důsledku této koncepce začala první vlna rušení málotřídek a 

jak se postupně stavěly školní budovy ve střediskových obcích a městech, tak se 

přizpůsobovala i veřejná doprava a v rušení málotřídek se pokračovalo. Ačkoliv bylo 

ideálem budovat školy plně organizované, stále se počítalo se zachováním některých škol 

málotřídních, nejméně však se dvěma třídami. Koncepce střediskového osídlení 

představovala radikální zásah do sídelní struktury a do struktury sítě našich základních škol 

(Trnková, 2010).  

Zároveň se v této době začala připravovat nová koncepce pojetí výuky na základní škole, 

která vycházela z tzv. rozvíjejícího vyučování vypracovaného sovětským pedagogem L. V. 

Zankovem. Došlo ke zkrácení prvního stupně ZŠ na 4 roky, což zjednodušilo organizaci 

málotřídek, neboť jim ubylo jedno oddělení. Na druhou stranu však to, co se běžně 

vyučovalo 5 let, se nyní muselo zvládnout za 4 roky, což pro učitele představovalo více 

práce. Rušení málotřídek u nás dosáhlo svého vrcholu v letech 1976-1980 (Průcha, 2009, s. 

304). 

V průběhu 80. let se pak začalo opatrně diskutovat o zkušenostech s novou koncepcí školy, 

jelikož přibývala kritika na její náročnost a nevhodnost aplikovat ji plošně u všech žáků. 

Začalo se též hovořit i o důsledcích rušení málotřídek (Trnková, 2010) 
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Změna politické situace po roce 1989 přinesla možnost pro obce stát se zřizovatelem školy. 

Řada obcí této příležitosti využila a v letech 1990-96 vzniklo 308 nových základních škol. 

Šlo hlavně o obnovu neúplných a málotřídních škol, které tvořily 84 %, tj. 257 škol (Školství, 

1996 In Trnková 2010). Školy neúplné málotřídní pak v této době dohromady tvořily 41 % 

ze všech základních škol. Tím, co v řadě obcí napomohlo obnovení/založení málotřídky, 

bylo podle Emmerové (2000) současné zřízení a otevření mateřské školy ve společné budově 

málotřídky. Řadě rodičů tím byla dána možnost chodit do práce bez starosti, co s malými 

dětmi. Existence mateřské školy mohla být i důležitým činitelem při rozhodování 

potenciálních migrantů na vesnici. 

Roku 1995 byla přijata novela školského zákona, která definuje jednotnou strukturu 

základních škol.  

První stupeň 1.- 5 ročník (dříve 1.- 4. ročník) 

Druhý stupeň 6.- 9. ročník (dříve 5.- 9. ročník) 

Od školního roku 1996/7 se tak první stupeň základní školy opět prodlužuje na 5 let a 

málotřídkám přibývá jedno oddělení (Trnková, 2010). 

 

Málotřídní školy dnes 

V dobách minulých byla přítomnost málotřídních škol důsledkem převážně nedostatečné 

sítě škol v naší zemi. Škol bylo málo a jejich třídy přeplněné. Bylo považováno za normální, 

že se děti různých věkových kategorií vzdělávají v jedné třídě dohromady. To ostatně 

dokazuje i Sag, Savas, Sezer (2009, Page 1), kteří o důsledku zřizování málotřídních škol 

dříve hovoří jako o result of insufficiencies in the number of teachers and poor quality in 

physical structure, tedy podle těchto autorů je příčinou zřizování málotřídně organizovaných 

škol nedostatečný počet učitelů a špatná kvalita vzdělávací struktury. 

V současné době zřizování málotřídních škol spíše vyplývá z demografického vývoje dané 

oblasti. Podle Sag, Savar, Sezer (2009, Page 1) today, it is understood that this practice 

emerges as a result of low number of students in many countries like Turkey. Jedná se tedy 

o důsledek nízkého počtu žáků některých oblastí. 

Tato situace v České republice nastává převážně na českém venkově, kde často dochází 

k nízkému počtu dětí povinné školní docházky. Tím pádem počet dětí některých ročníků 
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nedosáhne na státem určenou hranici minimálního počtu žáků v jedné třídě a je třeba některé 

ročníky spojit, aby třída mohla být vůbec otevřená. Trnková (2010) v tomto případě hovoří 

o historicky mladší podobě málotřídek. 
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3.4 Specifika prostředí málotřídních škol 

Prostředí každé školy může značným způsobem ovlivňovat její celkovou podobu. 

Hovoříme-li o málotřídních školách, považuji za nutné definovat určitá specifika, jimiž se 

prostředí českých málotřídek může odlišovat od škol ostatních.  

Vnější prostředí 

Málotřídní školy se většinou vyskytují na vesnicích, v oblasti českého venkova10. Venkov 

s sebou přináší svá specifika a chod samotné školy tak často ovlivňuje klima obce, její 

tradice, aktuální radosti a strasti apod.. Emmerová (2000) možná specifika venkova, která 

mohou ovlivňovat chod přítomné školy, vymezuje následovně: 

 častý nepříznivý demografický vývoj na vesnicích 

Z hlediska demografického vývoje se Česká republika od 60. let potýká s velkým 

vystěhovalectvím venkovského obyvatelstva do měst. Tento trend nevyrovnala ani 

tradičně vyšší venkovská porodnost, která se navíc od 70. let velmi snížila a přiblížila 

porodnosti městské. Ačkoliv se míra vystěhovalectví začala mírně snižovat a 

sbližovat s mírou přistěhovalectví, často docházelo k úbytku obyvatelstva zejména 

v menších obcích a to přirozenou měrou. Tento trend přetrval až do 90. let, kdy 

úbytek obyvatelstva na venkově již nezpůsobovalo vystěhovalectví, ale nízká 

porodnost.  

 vysoká míra sociální kontroly, absence anonymity 

Život na vesnici je charakteristický svou sníženou anonymitou mezi jednotlivými 

obyvateli. Životní události a osudy jednotlivých lidí jsou tím pádem často veřejně 

známé, sociální vztahy uvnitř vesnice bývají více osobní a nenachází se zde příliš 

prostor pro individuální nezávislé chování. Ve srovnání s velkými městy jsou zde 

vztahy více přehledné pro děti, jejich rodiče i učitele (Trnková, 2004, s. 140). 

Cacková (2003) přidává, že zvýšená sociální kontrola může na venkově vytvářet 

                                                 
10 Za venkovská sídla jsou v České republice považovány obce, které mají méně než 2000 obyvatel. Podle 

Českého statistického úřadu existovalo ke dni 1. 3. 2001 v České republice dohromady 6258 obcí s celkovým 

počtem 10 230 060 obyvatel. Průměrná velikost obce tak činila 1635 obyvatel. V místech do 1000 obyvatel 

se nacházelo téměř 80% všech obcí a žilo zde 17,2% obyvatel ČR. Do velikostní kategorie obcí do 2000 

obyvatel spadá dohromady tj. 90,0 % obcí a žije v nich 26,1 % obyvatelstva. (Zdroj: 

https://www.czso.cz/csu/czso/4120-03-casova_rada_1961_2001-3__velikostni_struktura_obci) 
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určitý tlak. Rodiče se ve svém přístupu k dětem mohou více porovnávat a své chování 

přizpůsobovat obecně sdíleným pravidlům (např. chodit na třídní schůzky atd.) .  

 Rodiče žáků často znají školu ze svého dětství, mají k ní citový (kladný či záporný) 

vztah. (Tomanová, 2003) 

 vícegenerační bydlení 

Do vývoje a vzdělávání dětí často zasahuje i jeho širší rodina, která s ním díky 

tomuto specifiku mnohdy společně bydlí.   

 vyšší religiozita 

Venkov bývá typický vyšším projevem individuální víry, ale například i společnou 

oslavou některých svátků. Náboženské svátky a obřady iniciují mnoho společných 

setkání, při kterém se často sejde celá vesnice. Je-li pak ředitel ze stejné vesnice, 

k setkání s rodiči žáků a podstatě i celou vesnicí může probíhat i na takovýchto 

veřejných akcích. Rodiče tak mají šanci více ředitele poznat i touto neformální 

cestou, mohou s ním o škole a více zasahovat do jejího chodu. 

 komunitní život vesnice 

Každá vesnice je určitou komunitou, ve které platí specifická pravidla. Tímto 

vnitřním duchem se každá vesnice stává unikátní. 
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4 Ředitelé málotřídních škol 

Ředitelé málotřídních škol bývají považováni za specifickou skupinu mezi řediteli. To 

zřejmě vyplývá z podstaty školy málotřídní jako takové a prostředí, kde se tato škola 

nachází. Jejich práce bývá různorodá a ředitel pracuje v mnohdy omezených podmínkách 

jak finančních, tak personálních. Vztahují se však na ně stejné požadavky, jako na ředitele 

škol úplných. Každý ředitel je jiný a do způsobu jeho řízení se promítá mnoho faktorů. Také 

osudy a životní cesty těchto ředitelů bývají specifické a s funkcí ředitele málotřídní školy se 

vážou různé motivy a vize.  

Chaloupková (2010) se zabývala výzkumem, který zjišťoval, v jaké škole se nachází typický 

ředitel málotřídní školy.  Data z dotazníkového šetření vypověděla o tom, že průměrný 

ředitel málotřídky ve své funkci pracuje 8 let. Působí nejčastěji na školách se dvěma třídami, 

které mají kolem 30 žáků ze čtyř nebo pěti ročníků. V takovéto málotřídní škole vyučují dle 

výzkumu průměrně 4 učitelé, přičemž jejich úvazky v rámci ZŠ, MŠ příp. družiny jsou dosti 

členité. Jako další pedagogický personál může být až jeden vychovatel a jeden další 

pedagogický pracovník (nejčastěji jím je dojíždějící učitel pro výuku cizího jazyka, hudební 

nebo náboženské výchovy, logoped, speciální pedagog či psycholog). Zřizovatelem školy 

bývá obec, ve které škola sídlí. Školy se nejčastěji nachází v obcích s méně než 1000 

obyvateli, avšak průměrná velikost zřizovatelských obcí se částečně liší v závislosti na 

regionu a struktuře osídlení (s. 150). 

4.1 Faktory ovlivňující způsob práce ředitele málotřídní školy 

Vnitřní faktory 

Dosažené vzdělání 

Ředitelé před nástupem do funkce musí splňovat určité základy školského managementu. 

Toto vzdělání však není jediné, které ředitelé absolvovali. Jelikož se stále jedná o 

pedagogické pracovníky, ředitelé by měli být zároveň i absolventi některé pedagogické 
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specializace11. Tato specializace může dále ovlivňovat způsob jejich práce ve škole a jejich 

osobní priority. 

Osobnostní předpoklady 

Nejen dosažené vzdělání, ale také osobnostní předpoklady jsou důležité pro výkon funkce 

ředitele školy. Do způsobu jeho práce se promítá celá osobnost, která zahrnuje postoje, 

hodnoty, vlastnosti, zkušenosti, motivaci atd.  

Sedláček (2008) například dává výkon funkce ředitele do souvislosti s jistou cílevědomostí. 

V jeho konkrétním výzkumu figurovala paní ředitelka, která svou pozici vnímala jako 

,,dosažení určité mety, kterou si vytyčila“ (s. 11).  

 

Vnější faktory 

Činnost ředitelů málotřídních škol je kromě vnitřních faktorů ovlivňována celou škálou 

faktorů vnějších. Vztah ředitele k jednotlivým vnějším subjektům může ovlivňovat 

fungování celé školy.  

Vztah ředitele se zřizovatelem  

Asi nejzásadnější vztah má ředitel se svým zřizovatelem. Zřizovatel školu zřídí a následně 

požádá o zařazení do rejstříku škol příslušný orgán – kraj či ministerstvo, čímž mu vzniká 

finanční povinnost vůči škole.  

Zřizovatel školy stanoví na každý rok určitý rozpočet, se kterým musí daná škola hospodařit. 

Zajišťuje finanční prostředky určené na provoz školy, které můžeme rozdělit do 

následujících oblastí: materiál (veškerý materiál jako výtvarné potřeby, baterie, záclony, 

kabely), úklidové a hygienické prostředky, vodné/stočné, učební pomůcky pro žáky, 

kancelářské potřeby, opravy, zpracování účetnictví, internet, ostatní služby, poštovné, 

bankovní poplatky, pronájem nebytových prostor, hrubé mzdy (topič), mzdy dohody12. 

Vliv zřizovatele může být u málotřídek viditelnější než na školách ve větších městech. 

Zřizovatelem bývá nejčastěji obec a konkrétní osobou zřizovatele právě starosta obce, který 

je odpovědný za výběr vhodného kandidáta na post ředitele. Mají-li ředitel se starostou dobré 

                                                 
11Viz kapitola 2.2 – Ředitel jako pedagogický pracovník 
12 Informace jsem čerpala z osobního setkání s ředitelkou málotřídní školy ZŠ Nechvalice, Mgr. Miladou 

Kortánkovou a školou poskytnutého finančního rozpočtu na rok 2016 
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vztahy, škole to velmi pomáhá a může ji jejich dobrý vztah posouvat kupředu. Společně pak 

pracují na nových projektech, zvelebování školy, zvyšování její prestiže a budování dobré 

image školy. To souvisí s cílem zajistit si klientelu v podobě potenciálních žáků, ale také 

např. i sponzorů, či budování dobré sítě s rodiči. 

Zřizovatel podporuje školu hlavně po stránce finančních a materiálních zdrojů. Je-li tento 

vztah však nějakým způsobem narušený a ředitele se zřizovatelem netáhnou za jeden provaz, 

může to vést k odvolání ředitele, až zániku celé školy.  

Plánuje-li ředitel celkové směřování školy, často tak apriori uvažuje i nad tím, jakou reakci 

tím u svého zřizovatele vyvolá. K tomu se ostatně dostanu i v následujícím textu, který 

představí výzkum Sedláčka (2008). Autor svým výzkumem došel ke zjištění, že právě dobré 

vztahy s obcí, tzv. nerozházet si to s obcí, jsou základním motivem stylu řízení jedné 

ředitelky venkovské školy.  

Jaké důvody ke spokojenosti s ředitelem školy mají zřizovatelé nejčastěji? Podle 

Chaloupkové to je hlavně šíření dobrého jména školy, komunikace a udržování dobrých 

vztahů s rodiči žáků a práce školy pro obec. Nejméně častým důvodem spokojenosti je 

aktivita školy v oblasti shánění dalších finančních prostředků. 

Trnková ve svém výzkumu (2008) věnovanému málotřídním školám, zkoumala 

i angažovanost zaměstnanců málotřídní školy v práci pro obec. Sice zde nerozlišuje osobu 

ředitele a ostatní zaměstnance, některé výsledky však s rolí ředitele souvisí a náleží jeho 

řídící kompetenci. Výzkum ukázal, že nejběžnější aktivitou zaměstnanců školy pro obec je 

účast na prezentaci obce (57,5%), dále organizace společenských aktivit (47,7%). Velmi 

častá je též angažovanost zaměstnanců málotřídek v organizování aktivit pro děti. Zájmové 

kroužky se organizují na 91,4% málotřídek, návštěvy kulturních akcí zajišťuje dětem mimo 

vyučování 68,9% škol, akce typu maškarní ples 47,7% škol a podobná proporce škol 

organizuje i různé zájezdy. Školy se tam kromě pedagogické činnosti věnují i soustavné 

mimoškolské práci s dětmi v kroužcích a více než polovina škol, organizaci některých 

jednorázových akcí a přípravě prázdninové činnosti pro děti (8,4%). Co se týká očekávání 

obce vůči angažovanosti školy v práci pro obec, její zvýšené očekávání přetrvává. Ředitelé 

škol uvedli, že zřizovatelé jejich školy projevují o tuto stránku chodu školy v 50,3% aktivní 

zájem, 42,8% zřizovatelů projevuje zájem přiměřený. Pouze 5,4% ředitelů uvádí nezájem ze 

strany zřizovatele o tuto oblast. 
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Pokud bychom vztah ředitele se zřizovatelem popsali z hlediska obecného managementu, 

pak bychom jej mohli přirovnat ke vztahu vlastníka (zřizovatel – obec/starosta) a manažera 

(ředitel). Vlastník podle Vebera (2000, s. 20) školu zřídí a dále rozhoduje a schvaluje 

strategické záměry organizace (školy). Dohlíží na činnost manažerů (v případě školy pouze 

jednoho manažera) a zvláště pak na plnění strategických záměrů a sledování výkonnosti 

organizace (především na hodnocení ekonomických ukazatelů apod.). Manažeři zas podle 

Vebera (2000, s. 20) ,,mají dominantní postavení v organizaci, připravují koncepce rozvoje 

organizace, řídí běžnou provozní činnost, zabezpečují její finanční zdraví atd.“. 

 

Vztah ředitele se školskou radou 

Školská rada je ustanovena v § 167 Školského zákona č. 561/2004 Sb. V roce 2012 se tento 

zákon změnil v č. 370/2012 Sb. .  

Jedná se o orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým 

žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli školy a dalším osobám 

podílet se na správě školy. V praxi se zpravidla skládá ze zástupců rodičů, učitelů a obce. 

Školskou radu zřídí zřizovatel, který zároveň určí i počet jejích členů. Členem školské rady 

nemůže být ředitel školy.  

Podle § 168 patří k pravomocem a kompetencím školské rady vyjadřovat se k návrhům 

školních vzdělávacích programů a jejich následnému uskutečňování, schvalování výroční 

zprávy, schvalování školního řádu, schvalování pravidel pro hodnocení výsledků žáků a 

základních a středních školách, podílet se na zpracovávání koncepčních záměrů školy 

rozvoje školy, projednávání návrhu rozpočtu právnické osoby na další rok, projednávání 

inspekční zprávy ČŠI, podávání podnětů a oznámení řediteli/zřizovateli, podávání návrhu 

na odvolání ředitele školy, podávání návrhu na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.  

 

Vztah ředitele školy se státní správou 

Zajišťování finančních prostředků 

Poté co zřizovatel školu zřídí, také státní správa do fungování málotřídek určitým způsobem 

zasahuje a to hlavně po finanční stránce. Na počátku každého kalendářního roku ředitel školy 

zpracuje ,,Podklady ke stanovení nárokové složky platu pro rozpočet mzdových prostředků 
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na příslušný rok“ 13 a na základě těchto podkladů následně vypracuje ,,Finanční rozvahu 

rozpisu počtu zaměstnanců a prostředků na platy na příslušný rok“ 14 kde je uvedeno 

srovnání starého a nového roku co se týče počtu zaměstnanců a jejich platů. Na základě 

finanční rozvahy pošle kraj rozpočet na celý rok, který se však v průběhu několikrát 

pozměňuje na základě připomínek a aktuální situace.  

Legislativa 

MŠMT vydává obecně platné dokumenty, které jsou závazné pro všechny školy. Ředitelé 

málotřídních škol podléhají školskému zákonu a obsah výuky je podmíněn RVP pro ZŠ. Na 

základě toho pak samostatně zpracují ŠVP, podle něhož se řídí vzdělávání na konkrétní 

škole.  

 

Ředitel a jeho pedagogický sbor 

Ředitelé málotřídních škol mají v mnohém ztížené podmínky málo početným pedagogickým 

sborem. Bývají ochuzeni o funkci zástupce ředitele, mají tím pádem omezené možnosti 

delegování a práce mají někdy až přespříliš (2010, Chaloupková).  

Průcha (2009, s. 307) hodnotí malý kolektiv učitelů na škole pozitivně. Říká, že ředitel může 

rychle vyslechnout názory a nápady kolegů a snadněji řídit diskusi. Všichni spolu mají 

intenzivní kontakty, takže se lépe domlouvají na rozdělení práce podle aktuálních potřeb 

školy.“  

Malý kolektiv však může mít i svá negativa. Objeví – li se zde nějaké neshody, mohou se 

řešit obtížněji než v případě kolektivu početnějšího.  

 

 

                                                 
13 Informace jsem čerpala z osobního setkání s ředitelkou málotřídní školy ZŠ Nechvalice, Mgr. Miladou 

Kortánkovou a školou poskytnutého finančního rozpočtu na rok 2016 

 
14 Informace jsem čerpala z osobního setkání s ředitelkou málotřídní školy ZŠ Nechvalice, Mgr. Miladou 

Kortánkovou a školou poskytnutého finančního rozpočtu na rok 2016 
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4.2 Specifika práce ředitelů málotřídních škol 

Slovník cizích slov15 definuje slovo specifikum jako určitou zvláštnost, příznačnost či 

jedinečnost. Čím může být práce ředitelů příznačná až jedinečná? Čím je jejich práce svým 

způsobem zvláštní a odlišuje se od činnosti ředitelů škol ostatních?  

Specifické vnější prostředí školy  

Časté venkovské prostředí málotřídních škol vnímám jako jedno z hlavních specifik činnosti 

jejich ředitele. V kapitola č. 2.4 jsem definovala konkrétněji, čím je vnější prostředí pro chod 

školy specifické. Ředitel pracuje v prostředí, které je obecně méně anonymní a ředitel je díky 

své funkci známý po celém okolí. Je v častém kontaktu s žáky i jejich rodinami, bydlí-li 

zároveň v příslušné obci, jeho funkce jej může pronásledovat i v soukromé životě.  

Specifické personální podmínky školy 

Většinou většina málotřídních škol obsahují velmi malé pedagogické kolektivy, které se 

skládají pouze z ředitele a pár jeho učitelů. Tento kolektiv musí zvládnout obstarat veškerou 

agendu, kterou chod školy vyžaduje. Z důvodu omezených personálních podmínek pak 

většinu práce zastává ředitel, který ve škole vykonává první poslední. Podle Trnkové (2010) 

je za další specifika personálního řízení školy možné považovat  

▪ Časté částečné úvazky pracovníků školy  

V prostředí malého počtu žáků ředitelé více kombinují jednotlivé úvazky svých 

podřízených. Například učitel/vychovatel, vychovatel/školník apod.  

▪ Problém s kvalifikovaností pracovníků  

Ředitelé mívají větší problémy obsadit dané pozice kvalifikovanými pracovníky. Pro 

učitele nemusí být práce v málotřídní škole příliš atraktivní, jiní mohou mít například 

problém s dojížděním apod. Problém s odbornou kvalifikovaností má podle autorky 

44% ředitelů. Podle nich je hlavním zdrojem těchto obtíží dopravní dostupnost obce 

(22%) nedostatek kvalifikovaných učitelů (11%) a nižší atraktivita zkrácených 

úvazků (9%).“ 

Ředitelé málotřídních škol upřednostňují učitele všestranné. Oproti školám plně 

organizovaným se na málotřídkách spíše upřednostňují všestranně rozvinutí zájemci 

                                                 
15 http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/specifikum 
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o práci, avšak kvalifikovaní. Ředitelé si příliš nemohou dovolit luxus jedné odborné 

specializace pedagoga, spíše hledají lidi univerzálnější.  

▪ Kvalita učitelů 

Při výběrovém řízení nebývá pro ředitele snadné rozpoznat žádoucí kvality učitele. 

Učitel může být náležitě kvalifikovaný, avšak nemusí mít žádné zkušenosti s výukou 

na málotřídní škole, která je v mnohém specifická. V případě dlouhodobě 

nevyhovujících pracovních výsledků pak pro ředitele může představovat značný 

problém vypovědět jednou uzavřenou pracovní smlouvu.  

▪ Problémy spojené s náhradou či zástupem za nemocného kolegu 

  

Oblasti činností ředitelů málotřídních škol 

Vymezila jsem specifičnost prostředí, které ředitelovu činnost může ovlivňovat i omezené 

personální podmínky, díky kterým je ředitel v mnohém odkázán pouze sám na sebe. Nyní se 

přesouvám k tomu, jakým oblastem se ředitel málotřídní školy v rámci své práce vlastně 

může věnovat.  

Pokud se ředitele zeptáme, co všechno patří k náplni jeho běžného pracovního dne, nejspíše 

souhrnně odpoví – všechno (Chaloupková, 2010). Mají-li ředitelé pauzu mezi jednotlivými 

hodinami, pak podle Chaloupkové (2010) nejčastěji vyřizují objednávky, podepisují faktury 

a příkazy, vyplňují statistiky, reprezentují svou roli ředitele, vyřizují poštu, pročítají 

legislativní prohlášení, píší s kolegy projekty, svolávají porady, řeší běžné provozní 

záležitosti školy, řeší problémy personálu, zajišťují materiálně – technické zázemí pro 

pedagogickou činnost atd. Také Průcha (2009) hovoří o časté kumulaci jejich pracovních 

činností. Podle něho fungují především v roli ředitele školy, poté však také jako učitelé, 

administrativní pracovníci, veřejní činitelé, občas i jako údržbáři, uklízeči, vychovatelé ve 

školní družině, atd. 

 

Ředitel jako manažer a pedagog 

Ředitel na jedné straně funguje jako manažer organizace, na straně druhé jako učitel 

s poměrně vysokým vyučovacím úvazkem. Podle Průchy (2009) často vyučuje téměř tolik 

hodin, jako jeho kolegové učitelé. To to pro něj na jedné straně znamená lepší obeznámenost 
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s didaktikou a výchovnou problematikou výuky, na straně druhé jej však tento fakt obírá o 

čas, který by jinak věnoval povinnostem jiným. Chaloupková (2010) uvádí výsledky 

výzkumu16 provozovaného mezi řediteli českých málotřídek. Učitelé vypověděli, že jim 

pedagogická činnost zabírá v průměru 16-17 hodin týdně, zatímco ta manažerská přibližně 

23 hodin týdně. V běžném pracovním procesu však tyto dvě roviny své práce příliš 

neoddělují. 

Dále se Chaloupková (2010, s. 155) zabývala tím, jaké nejčastější činnosti vykonávají 

ředitelé v průběhu své funkce. Na základě výzkumu13 definoval následující oblasti: 

 Spravování administrativy a ekonomické agendy školy společně s tzv. sekretářskou 

prací 

 Management školy 

 Realizace výchovně-vzdělávacích aktivit spojených s rolí učitele (třídního učitele) a 

organizátora volnočasových aktivit 

 Zajišťování materiálně-technického provozu školy 

Podrobnější výsledky zpracovala do grafů: 

                                                 
16 dotazníkové šetření Czecha servisu realizovaného roce 2000 na 156 málotřídních školách v České 

republice. Výsledky prezentované v knize Málotřídní školy v České republice (2010) 
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Chaloupková požádala respondenty výzkumu o uvedení pěti řídících činností s nejvyšší 

prioritou. A to nejprve z pohledu žádoucího pořadí (tzv. chtěné priority) a poté z pohledu 

reality (tzv. nucené priority) 
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Administrativní práce a ekonomická agenda zatěžuje ředitele málotřídních škol nejvíce. Pod 

administrativou si můžeme představit legislativu, výroční zprávy, zápisy z porad, spisovou 

dokumentaci, pracovní smlouvy, statistiky, poštu, vnitřní směrnice, zpracovávání 

dokumentace, správní řízení, archiv, matriku aj.  

Ekonomická agenda zas obsahuje práci týkající se ekonomiky školy, rozpočtu a kontroly, 

podklady mezd, objednávání pomůcek, podklady pro účetnictví, vyřizování faktur, žádání 

dotací, vedení účetnictví, pokladnu, inventury a ONIV. 

Dalšími oblastmi, kterým se ředitelé nejčastěji věnují, jsou činnosti a procesy týkající se 

komunikace (komunikace se zřizovatelem, komunikace s partnery, komunikace 

a prezentace, sponzoring, jednání s úřady, ICT, zastupitelstvo, marketing aj.), řízení 

a koordinace pedagogického procesu, správu a provoz, vedení nebo také 

personalistiku, organizování, plánování a rozvoj.  

 

 

 



36 

 

 

Z prvního a druhého grafu je možné vyčíst následující závěry: 

 Přetíženost ředitelů nejrůznější administrativou, kterou až 69,8 % ředitelů vnímá 

jako činnost nucenou, než jako činnost chtěnou. Zaujímá zároveň pozici nejvíce 

nucené priority práce ředitelů.  

  Přetíženost ředitelů ekonomickou agendou, kterou 57,2% ředitelů vnímá jako 

činnost nucenou, než jako činnost chtěnou.  

Z podstaty práce ředitelů bych se ráda zamyslela nad tím, proč ředitelé činnosti spojené 

s administrativou a ekonomickou agendu vnímají převážně negativním způsobem. Zastávám 

názor, že ředitelé chtějí svou školu řídit tak, jak nejlépe dovedou v rámci svých sil. Pokud 

by takovýto rozsah administrativy byl natolik nutný k brilantnímu chodu školu, nevnímala 

by pak větší část ředitelů tyto činnosti více jako chtěné než jako nucené? Postoje ředitelů 

pak mohou pramenit z faktu, že v těchto činnostech nevidí potřebný smysl. Jsou tím pádem 

pouze nuceni je provádět, avšak cílům dobrého chodu školy to nemusí příliš přidávat na 

kvalitě.  

 Oblast komunikace se v grafu zabývající četností činnosti ředitelů objevila na 

3. místě. 37,4 % hodnotí komunikaci jako činnost chtěnou. 26,6% ředitelů spíše jako 

činnost nucenou.  

 Až jako 4. nejčastější činnost ředitelů málotřídek je řízení a koordinace 

pedagogického procesu.  

 Jako 5. nejčastější činnost ředitelů málotřídek figuruje procesy a činnosti správy a 

provozu školy. Tuto oblast 24,6% ředitelů hodnotí jako činnosti nucené a 20,8% 

ředitelů jako činnosti chtěné.  

 Činnosti zabývající se vedením školy a její personalistikou hodnotí 40% ředitelů jako 

činnosti chtěné. Jen 28,8% ředitelů jako činnosti chtěné.  

 Na posledních místech grafu zabývajícím se nejčastějšími činnostmi a procesy práce 

ředitelů figurují kategorie organizování, plánování a rozvoj (řazeno sestupně). 

Ačkoliv se tyto kategorie vyskytují až na samém konci tohoto grafu (tzn. ředitelé se 

jim ve své práci věnují méně než činnostem ostatním) paradoxně je ředitelé hodnotí 

více jako činnosti chtěné, oproti činnostem nuceným. Tzn. vidí v nich určitý smysl.  
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 Nejvíce chtěnou prioritou práce ředitelů málotřídních škol je práce věnovaná 

pedagogickému procesu.  

 

Sedláček (2008) na základě výzkumu jedné venkovské školy definoval i další specifika. 

Ředitelka školy vypověděla, že hlavním motivem stylu jejího řízení je tzv. nerozházet si to 

s obcí (s. 10). Dle slov Sedláčka (2008) ,,vyjadřuje-li starosta s chodem školy spokojenost, 

je škola, ale i ředitelka v relativním bezpečí“. Prostředkem, kterým se ředitelka snaží 

dosáhnout takové spokojenosti, je politika akcentující otevřenost a vstřícnost k nejbližšímu 

okolí.  

To se vyznačuje následující vizí: 

 Mottem je, ,,že pokud jsou vidět výsledky v podobě atraktivních aktivit nebo 

studentských úspěchů, škola, a tedy i ředitelka v rámci této logiky pracuje dobře“(s. 

10) 

 Budování školy jako společenského a kulturního centra celé vesnice 

 Rodiče žáků jsou bráni jako skuteční klienti. To s sebou nese např. přizpůsobování 

tzv. konzultačních dnů a třídních schůzek možnostem rodičů aj. 

 Vysoká nabídka mimovyučovacích aktivit 

Z výzkumu pak vyplynul i užší vztah mezi ředitelkou a její školou - ,,ona se školou skutečně 

žije a obětuje tomu hrozně moc, … někdy je to možná až přehnaný, ale skutečně to prostě 

prožívá“.(s. 12) Na základě tohoto přístupu však vzniká jakási permanentní obava. Dalo by 

se říci, že se jedná o specifikum málotřídních škol, jelikož selhala by ředitelka takovéto školy 

ve své funkci, znamenalo by to pro ní v očích celé obce jediné – a to ostudu. Z důvodu 

definic, které jsem vymezila pro venkovské prostředí, k nimž patří i ztráta anonymity a 

zvýšená sociální kontrola, mělo by to tím pádem pro ředitelku fatálnější důsledky, něž 

selhala-by ve funkci ředitele školy v některém větším městě. 

Za další specifika ředitelů málotřídek bychom mohli zařadit problém, týkající se 

demografického vývoje. Málotřídky se často potýkají s nízkým počtem žáků a tím pádem i 

častými finančními problémy. V tomto smyslu může vzniknout problém i se samotným 

zřizovatelem, který ne vždy může zajistit dostatečné materiální zázemí (Šteflová, 2009). 

V současném světě, kdy je tolik možností ke vzdělávání, samotná instituce málotřídních škol 

u rodičů vzbuzuje časté obavy. Dostane se jejich ratolesti ve smíšené třídě skutečně 
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kvalitního vzdělání, srovnatelného se školou plně organizovanou? Tato otázka zaujala 

i Průchu (2001, s. 94), který se na tento mýtus rozhodl zaměřit ve svém výzkumu. Zabýval 

se porovnávání výsledků žáků málotřídek a žáků v běžných školách. Z výzkumu vyplynulo, 

že: „mezi kombinovanými třídami a klasickými třídami nejsou zjišťovány významné rozdíly 

ve vzdělávacích výsledcích dosahovaných žáky.“  Zároveň došel k dalšímu závěru, který u 

žáků málotřídních škol potvrdil vzájemné zvyšování sociální kooperace. Žáci málotřídek se 

často ocitají v situacích, kdy musí být ohleduplnější k ostatním žákům a kdy jsou více vedeni 

ke vzájemné spolupráce. Žáci se proto ve zvýšené míře musí vzájemně respektovat, pracovat 

ohleduplně a samostatně, aby nedocházelo k rušení žáků ostatních či ostatní skupin 

(oddělení) ve třídě. 
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5  Shrnutí teoretické části  

V teoretické části práce jsem čtenáře seznámila s teoretickými východisky řešené 

problematiky prostřednictvím studie literatury věnující se zmíněnému tématu.  

První kapitola se věnovala osobě ředitele z obecného hlediska. Vymezila jsem rozsah jeho 

činnosti, tak jak je prezentován ve Školském zákoně a dále jsem pak na ředitele nahlížela ze 

dvou úhlů pohledu. Ředitel jako manažera a řídící pracovník určité organizace a ředitel jako 

pedagogický pracovník, učitel dané školy. Dále jsem se zabývala podmínkami, které musí 

ředitel splňovat před nástupem do své funkce.  

Druhá kapitola se věnovala málotřídním školám. Zmínila jsem možné ekvivalenty, které se 

k označení tohoto typu škol užívají a zabývala se vymezením daného pojmu, tak jak je 

obsažený v současné legislativě i odborné literatuře. Prezentovala jsem základní údaje, které 

hovoří o současných počtech málotřídních škol v konkrétních krajích a počtech žáků, kteří 

je navštěvují. Věnovala jsem těmto školám také z historického hlediska, popsala vývoj jejich 

vzniku i jejich současnou podobu. Kapitolu jsem zakončila pohledem na specifika 

málotřídních škol, které vyplývají z prostředí, kde se škola nejčastěji nachází.  

Ve třetí kapitole jsem se přesunu k jejich samotným ředitelům málotřídních škol. Po krátkém 

úvodu jsem se zabývala faktory, které mohou práci ředitele v tomto prostředí ovlivňovat. 

Faktory jsem rozdělila na vnitřní, ty, které souvisí s osobností a dosaženým vzděláním 

ředitele, a faktory vnější, kde činnost ředitele ovlivňují činitelé vnější jako jeho vztah 

se zřizovatelem, rodiči školy apod. Dále jsem se věnovala tomu, jaké činnosti ředitel v rámci 

své práce může zastávat a co lze považovat za určitá specifika jeho práce.  
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6 Výzkumná část práce 

Pro potřebu diplomové práce volím kvantitativní typ výzkumu.  

6.1 Stanovení výzkumného problému 

Ve své diplomové práci zkoumám oblasti činností ředitelů málotřídních škol. Problematiku 

zužuji na ředitele málotřídních škol nacházejících se v Ústeckém kraji. Zkoumám to, jakým 

oblastem činností se ředitelé málotřídních škol věnují, jakým způsobem na ně nahlížejí a zda 

pociťují určitá specifika, kterými může být práce ředitele málotřídní školy příznačná. 

6.2 Cíl výzkumu a výzkumné otázky 

Cílem diplomové práce je zkoumat oblasti činností ředitelů málotřídních škol Ústeckého 

kraje. Práce tak k ředitelům málotřídních škol přistupuje jako k určité specifické skupině 

mezi řediteli. Zaměřím se na to, jakým oblastem činností se ředitelé v rámci své práce věnují 

– čemu věnují svého času nejvíce a nejméně, jaké funkce ve škole zastávají a jakým 

způsobem posuzují své pracovní povinnosti. Dále budu zkoumat to, zda je práce ředitele 

málotřídní školy něčím specifická a jaké oblasti specifik si ředitelé sami uvědomují.    

Práce bude přínosná tím, že zmapuje cílovou skupin ředitelů málotřídních škol příslušné 

oblasti a specifika jejich činností. Zjištění mohou dále sloužit jako podklad pro další výzkum. 

 

Výzkumné otázky: 

Jakými oblastmi činností se zabývají ředitelé málotřídních škol? 

Existují určitá specifika práce ředitele málotřídní školy? 
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Slovník cizích slov definuje slovo specifikum významem zvláštnost, příznačnost, 

jedinečnost. Zaměřím se tedy na to, zda existují určité znaky, které mohou být pro práci 

ředitele málotřídní školy příznačné, svým způsobem až jedinečné.  

6.3 Technika výzkumu 

Pro potřeby diplomové práce volím jako primární metodu dotazníkového šetření, doplněnou 

o analýzu příslušných dokumentů. Dotazník je velmi častou metodou získávání informací 

plošně, ve větším rozsahu. Chráska (2016) dotazník definuje jako soustavu předem 

připravených formulovaných otázek, které jsou promyšleně seřazeny a na které dotazovaná 

osoba odpovídá písemně.   

Dotazník je vytvořen v aplikaci Google Forms a obsahuje uzavřené i otevřené otázky. 

Výhodou tohoto serveru je velmi snadná manipulace při vkládání dotazníku, zjišťování 

průběhu výzkumu, automatické vyhodnocování dotazníku a celková bezplatnost.  

Analýzu příslušných dokumentů využiji pouze v první přípravné části výzkumu, kdy budu 

hledat způsob kontaktu s respondenty. 

6.4 Způsob zpracování dat 

Data jsem zpracovávala dvojím způsobem. V případě otázek uzavřených a otázek 

vyžadujících stručnou odpověď byla data statisticky zpracována a bylo – li to zapotřebí, byl 

jim vytvořen názorný graf. Všechny grafy jsem zpracovávala sama.  

U otázek otevřených (otázky č. 16 a 17) jsem se způsobem zpracování dat nechala inspirovat 

kvalitativním výzkumem a využila princip otevřeného kódování. V případě otevřeného 

kódování je text podle Švaříčka a Šeďové (2007) nejprve rozdělen na jednotky, kterým je 

přidělen nějaký kód. Vzniklá kódy jsou v dalším kroku rozděleny podle jednotlivých 

kategorií. Text je tak nejprve zcela rozebrán a následně znovu složen do odpovídajících 

závěrů. Data byla následně přepsaná do výsledných studií.  
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V případě otázky č. 17 byla pro větší přehlednost vytvořená tabulka jednotlivých kategorií 

a kódů, která je vložená u prezentace výsledků příslušné otázky.  

6.5 Výzkumný vzorek 

Již v úvodu mé práce bylo třeba využít metodu analýzy dokumentů a dopátrat se pozdějšímu 

výzkumnému vzorku. Jak již bylo zmíněno v teoretické části, pojem málotřídní škola není 

oficiálním termínem. Je veden pouze pojem - škola neúplná, která však nemusí být zároveň 

nutně škola málotřídní. Proto bylo třeba kontaktovat MŠMT a Krajský úřad Ústeckého kraje 

a požádat o cokoliv, co by málotřídní školy Ústeckého kraje mohlo přece jen určitým 

způsobem evidovat. Materiály od obou zdrojů mi byly poskytnuty a já je začala analyzovat 

s cílem, dopátrat se konečného počtu těchto škol. V obou případech se jednalo o evidenci 

málotřídních škol k datu 30. 9. 2016, výsledek se však nepatrně lišil.  

Dokument poskytnutý MŠMT17 eviduje k datu 30. 9. 2016 – 65 málotřídních škol Ústeckého 

kraje, s celkovým počtem 5159 žáků. Málotřídní školy tímto představují 23,3 % z celkového 

počtu všech základních škol v Ústeckém kraji. 

Dokument poskytnutý Krajským úřadem Ústeckého kraje eviduje ve školním roce 

2016/2017 – 69 málotřídních škol Ústeckého kraje. Tento dokument zároveň poskytuje 

konkrétní seznam těchto škol.  

Následně jsem pomocí internetového vyhledávání vyhledala kontakty na všechny uvedené 

školy a pomocí e-mailové pošty rozeslala připravený dotazník. Oslovila jsem všech 69 škol, 

uvedené v zmíněném dokumentu.  

Výběrový soubor se tak rovnal základnímu souboru. Ačkoliv jsem tím vyčerpala veškeré 

možnosti Ústeckého kraje, vzorek z pohledu celorepublikového nebyl reprezentativní. Podle 

Odboru školské analytiky, analýzy a informační strategie se k datu 30. 9. 2016 v České 

republice nachází dohromady 1437 škol organizovaných jako málotřídní.  

  

                                                 
17 Materiál zaslal Ing. Jaromír Nebřanský, hlavní analytik MŠMT, Odbor školské statistiky, analýz 

a informační strategie  
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6.6 Dotazníkové šetření 

Dotazník byl rozeslán 69 respondentům. Z toho mi bylo 34 dotazníků kompletně 

vyplněných. V případě minimálně 4 škol se ukázalo, že se jedná o školy organizované jako 

školy úplné 18 a další 4 školy jsou organizované jako školy neúplné, avšak ne jako školy 

málotřídní. Možná právně tento fakt poskytuje odpověď na otázku, proč bylo v dokumentech 

od KÚ Ústeckého kraje uvedeno o 4 školy více než v dokumentech poskytnutých MŠMT.  

Úvodní část dotazníku obsahuje dvě otázky identifikační (otázka č. 1 a 2). Tzn. cílem těchto 

otázek je blíže identifikovat skupinu ředitelů málotřídních škol v oblasti Ústeckého kraje. 

Původně jsem měla v plánu zařadit identifikačních otázek více, postupně jsem je však 

vyhodnotila jako možno řediteli vnímatelné za osobnější a z hlediska cíle výzkumu 

zbytečné.  

Otázky č. 3, 5, 6, 7, 9 byly zadány jako otázky otevřené, avšak obsahovaly nabídku, kterou 

se ředitelé mohli inspirovat při své odpovědi. Nabídku ředitelé poměrně často využívali, 

vnášeli však i své vlastní odpovědi. 

Otázky č. 4, 11, 12, 13, 14 byly zadány jako otázky uzavřené a obsahovaly nabídku 

možností, kdy bylo třeba vybrat pouze jednu odpověď. 

Otázky č. 10 a 15 byly zadány jako otázky otevřené, avšak vyžadovaly pouze stručnou 

odpověď.  

Otázky č. 16 a 17 byly zadány jako otázky otevřené a vyžadovaly co možná nejpodrobnější 

odpověď ředitelů. Respondentům bylo zdůrazněno, aby se nebáli odpovídat podle své vlastní 

fantazie, a že jsou vítány i originálně pojaté odpovědi. Myslím si, že jsem tím předešla možné 

obavě učitelů ,,a co konkrétně mám napsat ..“ aže právě i tato má poznámka přispěla k tomu, 

že jsem od ředitelů obdržela mnohdy velmi zajímavé a podrobné odpovědi, ze kterých lze 

vyvodit určité závěry.   

Pro dokončení dotazníku bylo nutné odpovědět na všechny položené otázky. Respondenti 

neměli možnost otázky přeskakovat.  

 

                                                 
18 Údaje zjištěné na základě zpětné vazby od ředitelů škol.  
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Otázka č. 1 se věnovala tomu, jakého pohlaví zapojení ředitelé jsou. 

Z výzkumu vyplynulo, že 97% ředitelů jsou ženy (32), muži se zapojili pouze dva (3%).  

 

Graf č. 1 Poměr zapojených žen a mužů do výzkumného šetření 

 

Na základě otázky č. 2 mě zajímalo, jakou pedagogickou specializaci mají zapojení 

ředitelé málotřídních škol. 

Z výzkumu vyplynulo, že převážná část ředitelů (18) má vystudovanou specializaci 

učitelství 1. stupně, dále se mezi respondenty nacházejí předškolní pedagogové (4), speciální 

pedagogové (7) a jedna specializace tělesná výchova/zeměpis. 
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Otázka č. 3 zjišťovala, jaké role ředitelé v rámci své školy nejčastěji zastávají. Zajímal 

mě subjektivní náhled ředitelů na svou osobu, zajímalo mě to, v jakých rolích se díky 

vykonávaným činnostem nejčastěji cítí být.  

Nejvíce ředitelů se cítí být nejčastěji v roli administrativního pracovníka (26). Dále pak 

pedagoga či učitele (11) a ředitele (10). Následují role výchovný poradce (10), speciální 

pedagog (10) a další. 

 

Graf č.2 Náhled ředitelů na svou osobu z hlediska vykonávaných funkcí ve škole 

V otázce č. 4 jsem zjišťovala, v jaké pozici – pedagog x ředitel, se ředitelé škol nejčastěji 

cítí být. 
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Nejvíce ředitelů – 50 % (17) se cítí být v pozici ředitele, tzn. managera školy. Osm ředitelů 

(24%) se cítí být spíše pedagogem a devět ředitelů (26%) si myslí, že nedokážou tento poměr 

posoudit.   

 

 

Graf č. 3 Náhled ředitelů na svou pozici ve škole, pedagog vs. ředitel 

Otázka č. 5 se věnuje tomu, jaké oblastí činností věnují ředitelé denně nejvíce svého 

času. Nerozlišuji to, zda se jedná o práci chtěnou nebo nucenou, nezohledňuji ani důvody 

stojící za těmito fakty.  

Z odpovědí vyplynulo, že nejvíce času ředitelé věnují činnostem související 

s administrativou (28). Na druhém místě pak stojí pedagogický proces (12) - jeho příprava, 

řízení i přímá pedagogická činnost a jako další oblast komunikace ředitelů se zřizovatelem, 

rodiči, úřady aj. (12). 

Dále pak v grafu objevují činnosti související s ekonomickou agendou (8), organizováním 

(7), správou a provozem (7) a plánováním a rozvojem (5). 
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Graf č. 4 Časová náročnost jednotlivých oblastí činností ředitelů málotřídních škol 

s ohledem na činnosti, kterým ředitelé věnují nejvíce svého času 

 

Otázka č. 6 se věnuje tomu, jakým oblastem činností věnují ředitelé denně nejméně 

svého času. Zjištěné oblasti nemusí čas z podstaty náplně jejich práce příliš vyžadovat nebo 

se však důvod může týkat i snížených preferencí ředitelů vůči zmíněnému. Důvod také může 

souviset i s nedostatkem času ředitelů věnovat se plnohodnotněji této oblasti na úkor 

vytíženosti oblastí jinou.  

Mohlo by se zdát nyní logické, předchozí graf pouze obrátit a považovat výsledky z tohoto 

úhlu pohledu za správné. Správné by však nebyly. Ředitelé u předchozí otázky odpovídali 

pouze na to, čemu věnují nejvíce svého času, tzn. i oblasti vyskytující se od konce někteří 

ředitelé označili jako právě ty činnosti, kterým se věnují nejvíce. Proto nelze z této otázky 

vyvozovat závěry týkající se toho, jakým oblastem ředitelé věnují svého času nejméně.  

 

Z odpovědí vyplynulo, že nejméně času ředitelé věnují činnostem související 

s pedagogickým procesem (14). Což je zajímavé, protože právě pedagogický proces byl 

v případě předchozí otázky druhou nejčastější činností ředitelů. Proč by tomu tak mohlo být 

se pokusím zdůvodnit v části shrnující výsledky výzkumu.  
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Na druhém místě pak stojí plánování a rozvoj školy (7) a v rámci třetího místa v grafu je 

zřejmé, že u čtyř ředitelů převládá názor, že nejméně času mají právě na svou osobu a svůj 

vlastní rozvoj.  

Dále se pak v grafu objevují činnosti související s ekonomickou agendou (4), komunikací 

(1), administrativní činností (1) a kontrolou (1). 

 

 

Graf č. 5 Časová náročnost jednotlivých oblastí činností ředitelů málotřídních škol 

s ohledem na činnosti, kterým ředitelé věnují nejméně svého času 
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Otázka č. 7 zjišťuje nejméně oblíbenou část práce ředitelů málotřídních škol 

Z výzkumu vyplynulo, že nejméně oblíbenou činností je řediteli vnímána oblast související 

s administrativou (20). Tato oblast zcela jasně dominuje celému grafu a ostatní činnosti jsou 

spíše v rovnováze a v tabulce jsou zastoupené minimálně. Za další nejméně oblíbené 

činnosti ředitelé označili oblast ekonomické agendy (4), správy a provozu školy (2), 

personalistiku (2), pedagogický proces a jeho příprava (1), organizování (1), plánování (1) a 

statistickou činnost (1). Tři respondenti vypověděli, že je baví vše. 

 

 

Graf č. 6 Nejméně oblíbená oblast činností ředitelů 

 

 

Otázka č. 8 zjišťuje oblasti činností ředitelů, na které by si ředitelé přáli mít více času.  

 

Většina ředitelů (23) by si přála mít více času na činnosti související s pedagogickým 

procesem. Dále pak na kolektiv a vedení svých pedagogů (5), výchovné poradenství 

a výchovu svých žáků (4), plánování a rozvoj (3), administrativu (2), celkový chod školy 

(1), seberozvoj (1). 
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Graf č. 7 Oblasti náplně práce, na které by ředitelé chtěli mít více času 

 

Otázky č. 8 a 9 si jsou velmi podobné, avšak ne totožné.  

V otázce č. 8 zjišťuji všechny oblasti, ať už se jedná o činnosti chtěné nebo nucená.  

 Zjišťuji to, na co by si ředitelé přáli mít více času ať už z důvodu toho, že je to jejich 

povinností a na danou oblast nemají takový dostatek času, jaký by byl dané oblasti adekvátní 

nebo že je zkrátka jejich subjektivním přáním věnovat dané oblasti více času z hlediska 

jejich osobních preferencí.  

Oproti tomu část věnovaná prioritám ředitelů se zaměřuje pouze na subjektivní nastavení 

daného jedince. Zjišťuje to, co je prioritou ředitele, ať už dané oblasti věnuje hodně nebo 

málo svého času.  

 

Otázka č. 9 zjišťuje priority ředitele málotřídní školy 

Přestože se otázky 8 a 9 svou podstatou nepatrně odlišují, výsledky dopadly velice podobně. 

To znamená, že ředitelé by si přáli mít více svého času na činnosti související 

s pedagogickým procesem a kvalitní pedagogický proces zároveň chápou jako svou největší 

prioritu (14). Také pohoda, spokojenost a příjemné prostředí ve škole je pro 11 ředitelů 

velice důležitou prioritou. Další odpovědi jsou více různorodé a vyskytují se mezi nimi 

výpovědi následující. Priorita ředitelů souvisí s oblastí komunikace (3), profesionalitou a 

kvalitní prací (2), s rozvojem a trendy (2), pořádkem v administrativě (2), vedením (2), 
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výchovou žáků (1), s prací s integrovanými dětmi (1), navýšením počtu žáků (1) a také je 

prioritou ředitelů mít více času na sebe a svůj rozvoj (1).  

 

     

Graf č. 8 Priority ředitelů 

 

Otázka č. 10 zjišťuje, kolik hodin denně ředitelé vykonávají přímou pedagogickou 

činnost.  

Z výzkumu vyplynulo, že průměrně ředitel málotřídní školy stráví přímou pedagogickou 

činností 13 h týdně.  

 

Otázka č. 11 zjišťuje, zda vůbec a jak často ředitelé suplují za své kolegy.  

Výzkum zjistil, že polovina (50%, 17) ředitelů supluje za své kolegy velmi často a druhá 

část ředitelů (50%, 17) supluje za své kolegy občas. 

 

Otázkou č. 12 jsem zjišťovala spokojenost ředitelů s rozsahem jejich práce. Vycházela 

jsem z časté informace v literatuře, která hovoří o přepracovanosti a zahlcenosti ředitelů 

jejich prací. 12% ředitelů (4) je spokojeno s rozsahem své práce, 44% (15) ředitelů se cítí 

přepracovaně občas a 44% ředitelů (15) se cítí přepracovaně velmi často.  

 

Otázka č. 13 zjišťuje, zda se na málotřídních školách vyskytuje pozice zástupce ředitele 
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Výzkum zjistil, že zástupce ředitele má ke své pomoci 6 dotázaných ředitelů (18%). 

V případě 28 málotřídních škol (82%) není zřízená funkce zástupce ředitele.  

 

Otázka č. 14 zjišťuje, zda ředitelé mají a nakolik využívají možnost, delegovat svou 

práci na kolegy. 

Dotazníkové šetření zjistilo, že možnost delegování využívá velmi často 9 ředitelů (26%). 

V nejnutnějších situacích svou práci deleguje 17 ředitelů (50%) a 7 ředitelů (21%) nemá 

možnost svou práci delegovat. Jeden ředitel (3%) možnost delegování nevyužívá, protože 

svou práci nejraději vykonává sám. 

 

Otázka č. 15 zjišťuje, z jaké strany se cítí být ředitel málotřídní školy nejvíce pod 

tlakem. 

 

 

Graf č. 9 Řediteli vnímané zdroje tlaku 

Nejčastější zdroj tlaku na osobu ředitele pochází od MŠMT a ČŠI. Zdrojem jsou časté 

změny, na které ředitelé nestíhají reagovat nebo kontroly přicházející od ČŠI.  

Šest respondentů cítí nejvíce tlaku ze strany zřizovatele a šest respondentů z rodičů žáků 

školy. Jeden respondent ze strany veřejného mínění týkající se potřeb vzdělávání.  

Někteří ředitelé uváděli na tuto otázku i více odpovědí, naopak dva respondenti se pod 

tlakem necítí a jeden respondent nedokáže na otázku odpovědět. 
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Otázka č. 16 zjišťuje, zda vůbec a v jakých oblastech ředitelé málotřídních škol pociťují 

specifika své práce. 

Ředitelům byla položena otevřená otázka zaměřená na to, v jakých oblastech pociťují určitá 

specifika své práce. Zjišťovala jsem to, zda určitá specifika vůbec pociťují a jaká konkrétně 

jsou tato subjektivně vnímaná specifika jejich osobou.  

Odpověděli mi všichni ředitelé, z toho dva ředitelé se odmítli vyjádřit z důvodu toho, že by 

k plnohodnotné odpovědi potřebovali mít možnost srovnání s řízením úplné základní školy. 

Zbylá skupina ředitelů však odpovídala velice ochotně, z toho usuzuji, že ředitelé určitá 

specifika skutečně pociťují. Odpovědi jsem níže kategorizovala do 6 oblastí a jím 

příslušných podkategorií.  

 

1. Rodinné prostředí a blízký kontakt s žáky, rodiči i zaměstnanci školy 

2. Příznivější podmínky pro pedagogický proces 

3. Přepracovaný ředitel 

4. Nevlídnost zákonů vůči ředitelům málotřídních škol 

5. Široký rozsah náplně práce ředitele 

6. Psychická náročnost práce ředitele 

 

1. Rodinné prostředí a blízký kontakt ředitele s žáky, rodiči i zaměstnanci školy 

 

a) Rodinná atmosféra ve škole, komunikace v rodinném prostředí  

,,Krásná práce v rodinném prostředí“ 

b) Časté sdružování s rodiči na akcích školy – besídky, výlety, táboráky 

c) Úzká spolupráce s rodinou (z hlediska školní docházky dítěte) 

d) Denní kontakt se všemi žáky, zaměstnanci i rodiči 

e) Úzká spolupráce s kolegy – ,,Známe každý navzájem svou práci, spolupracujeme na 

systému školy“, ,,jsme si blíž“, ,,malý kolektiv“ 

f) Jsme si blíž s žáky – znalost všech žáků ve škole 

 

2. Příznivější podmínky pro pedagogický proces 

 

a) Z hlediska učitele/ředitele - ,,V menším kolektivu žáků se učitelům lépe učí“ 
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b) Z hlediska příznivějších učebních podmínek pro děti - menší kolektiv složen z dětí 

různých věkových kategorií je příznivější pro rozvoj sociálního učení a týmové 

spolupráce žáků 

 

3. Přepracovaný ředitel 

 

a) Ředitel je zároveň manager i pedagog - ,,Role pedagoga a manažera je minimálně v 

rovnováze (při dané míře vyučovací povinnosti je ředitel stále dost pedagogem, 

včetně třídnických povinností)” 

 

b) Ředitel je pedagog ve více funkcích  

a. třídní učitel 

b. učitel žáků nejmenších – práce z hlediska cílů výuky obzvlášť náročná 

 

 ,,Tím, že kromě řídící práce jsem zároveň elementarista, který musí naučit děti číst, psát, 

počítat. Zároveň jsem třídní učitel-vyplňující veškeré povinné dokumenty a o 

dokumentaci 4 součástí školy nemluvě.... No a podklady pro PaM, fakturováni, 

výkaznictví, vedení kroniky školy, organizování vystoupení pro obec, atd. atd.“ 

 

c) Funkce bez zástupce ředitele  

 

,,Velký pracovní nápor, řešení různých problémů v omezeném čase a to vše bez zástupce 

ředitele - jednání s rodiči, firmami, řešení projektů, personální zajištění, úroveň výuky, 

hospitace ....“ 

 

d) Velký rozsah práce  

 

,,I když máme méně dětí než ředitelé městských škol, musíme zvládat stejnou agendu s 

daleko menším počtem lidí. Máme tudíž daleko více práce, i když delegujeme o 106.”  

 

,,Má mnoho povinností a málo možností delegovat svou práci.“ 

 

4. Nevlídnost zákonů vůči ředitelům málotřídních škol 
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a) Malá opora v zákonech - ,,I vůči zřizovateli” 

 

5. Široký rozsah náplně práce ředitele 

 

a) Hodně rolí/funkcí ředitele školy  

,, Zastávám hodně funkcí, že v jedné osobě dělám tajemnici, učitele, zástupce ředitele, 

ředitele, účetní ....,“ 

,,V jedné osobě - ředitel, bezpečnostní technik, personalista, ekonom, občas školník ..” 

 

b) Všestrannost ředitele   

Holka pro všechno 😊 

Musím zastat vše 

Děláte všechno :-) 

Dělám všechno  

Všestrannost 

Ferda Mravenec ("práce všeho druhu") 

Široké spektrum činností 

 

6. Psychická náročnost 

 

a) Psychicky náročná práce - ,,Dost velká psychická zátěž” 

 

 

  



56 

 

 

V otázce č. 17. jsem ředitelům málotřídních škol položila otevřenou otázku - Jak vypadá 

průběh jejich typického pracovního dne.  

Data jsem zpracovávala na principu otevřeného kódování a pro větší názornost jim vytvořila 

tabulku. Tabulka obsahuje pět kategorií, ke kterým jsou přiřazené konkrétní kódy. Následně 

jsem vytvořila přehlednou studii, která čtenáře blíže seznamuje s konkrétními daty. 

Kategorie Kódy 

Ráno ,,před výukou” Začátek, ranní administrativa, 

korespondence, zahájení dne, koordinace 

dne, příprava na výuku, vymýšlení akcí, 

ranní výuka, nepředvídatelnost 

Dopoledne ,,výuka” Výuka ve třídách, přestávky, rozsah 

Odpoledne ,,po výuce” Pochůzky, nákupy, kroužky, výchovné 

poradenství, projekty, shánění peněz, řešení 

problémů, odpolední komunikace, 

odpolední administrativa, odpolední 

pedagogická příprava, návštěvy a schůzky, 

konec 

Večer ,,po pracovní době“ Dodělávky, frekvence 

Zajímavosti (= zajímavosti navíc, se 

kterými se ředitelé dále svěřovali) 

 

Nepřiměřenost, absence prázdnin, opravy, 

prostory, preference – děti 
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Ráno ,,před výukou” 

 

Začátek pracovního dne 

Výzkum ukázal, že práce ředitelů málotřídních škol začíná každý den velmi brzy.   

Nejčastěji mezi 6 a 7 hodinou ranní. Výjimečně pak ředitelé vypověděli, že do školy 

docházejí už v 5:15 nebo 5:30. Ředitelé touto dobou dohánějí své resty ze dne předchozího 

a snaží se předem připravit na povinnosti nadcházejícího dne.  

 

Co ředitelé nejčastěji dělají před výukou? 

Náplň práce ředitelů ,,před výukou” lze kategorizovat do několika skupin. Nejčastější náplní 

jsou činnosti spojené s korespondencí. Ředitelé ihned po příchodu do školy kontrolují své e-

mailové schránky a odepisují na došlé e-maily ,,věnuji se vyřizování e-mailů, které naskakují 

rychlostí blesku a není v mých možnostech všechny obsáhnout ani smazat”. 

Dále očekávají příchod pošťáka, který je ,,zavalí” další papírovou poštou, jenž musí potvrdit 

a náležitě roztřídit.   

Další častou činností ředitelů v tomto čase je příprava na nadcházející pedagogický proces 

ve třídách ,,dělám si přípravu na vyučování“. Připravují své pomůcky a věnují se i přípravě 

samotné třídy ,,připravuji tabuli, materiály, PC“. Zahajují výuku ve školní družině a 

mateřské škole, někteří se zde zároveň věnují přímé pedagogické činnosti.  

Ředitel je často tou osobou, která odemyká ZŠ pro žáky a vítá se s jejich rodiči. Probíhají 

krátké ,,rozhovory s rodiči“, ,,přijímání různých omluv“ a ,,vybírání poplatků“. Ředitel však 

může své ráno trávit i ve společnosti se svými kolegy. Něteří ředitelé si ,,postěžovali“, že 

pro nedostatek prostor mají společné prostory pro ředitelku a sborovnu, vyslechnutí ,,nářku 

pedagogů“, ale i ,,.. radostí a bolístek kolegyň“ se tedy ráno nevyhnou. Jiní tento čas věnují 

společné poradě a vychutnávají si volnější chvilku s kolegy před nadcházejícím náročným 

dnem ,,..pak krátka porada s kávou a učiteli nebo ekonomkou“. 

Mezi další, nepříliš však tak časté činnosti doby ,,před výukou“ lze podle výpovědí 

respondentů zařadit činnosti spojené ,,s vymýšlení společných akcí pro děti spolu 

s kolegyněmi“ nebo činnosti mající povahu administrativní. Administrativní činnost ředitelů 

však v tuto dobu ještě není tak častá, jako v době ,,po výuce“. 
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Většina ředitelů odpovídala velice systematicky a lze v jejich výpovědích nalézt určitou 

shodu, která byla kategorizovaná výše. Z odpovědí některých však byla patrná daleko větší 

nepředvídatelnost činností, která je touto dobou může potkat ,. .. předělat směrnici xy, dopsat 

výročku, za dveřmi školnice-něco někde nefunguje, volat hospodářce, kde je za to faktura..“, 

,,.. řeším spoustu provozních otázek“ ,. .. příchodem do školy řeším spoustu různých 

aktuálních věcí, většinou všechno naráz“. 

 

Dopoledne ,,výuka” 

 

Nejčastější dopolední náplní práce ředitelů je přímá pedagogická činnost.  Většina ředitelů 

učí již od první vyučovací hodiny, tzn. od 8:00. Někteří však dodělávají svou činnost z rána, 

a proto učí zpravidla až od hodiny druhé ,,učím vždy 2. vyučovací hodinu, abych měla čas 

na denní zpracování úkolů vyplývajících z pozice ředitelky školy“. 

Většina ředitelů učí 2-3 hodiny denně. Začínají tedy ráno v 8 a výuku končí kolem 11 hodiny. 

Někteří mají volné pátky, kdy se místo výuce věnují činnostem související s funkcí ředitele 

školy ,, ..každý pátek neučím - tento rok, hospitace, kontrolní činnost”. 

O přestávkách a volných hodinách se ředitelé snaží zvládat další nutné činnosti.. ,,Odbíhání 

k telefonu nebo návštěvám”, ,,úklid a příprava”, ,,prohlídka pošty”, ,,o přestávkách řeším 

aktuální problémy, o volných hodinách vyřizuji administrativu” ..  

 

 

Odpoledne ,,po výuce” 

Po 11. hodině, kdy zpravidla končí výuka ředitelů ve třídách, začíná pro mnohé nejdelší 

etapa jejich pracovního dne. Jeden respondent označil mezník 11. hodiny slovy ,,a pak 

následuje smršť všeho”.   

V odpoledních hodinách je náplň práce ředitelů velice různorodá, lze však vypozorovat 

určité klíčové skupiny jejich činností. Jak již vyplynulo z předchozí části dotazníkového 

šetření, nejvíce času zabere ředitelům administrativní činnost. Té se zpravidla začínají 

věnovat nyní.  
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,,Zhruba od 11. hodiny řeším v trochu poklidnější atmosféře administrativu“, rozhodnutí, 

výplaty, objednávky, ekonomiku, výkazy, ....“.  

,,Věnuji se administrativě spojené s různými výkazy (ty zaberou cca 30% mé pracovní doby)“ 

,,13:00 - 16:00 (16:30) - administrativní práce (kontrola pošty, elektronické pošty, 

vyplňování výkazů, příprava podkladů pro účetní, jednání s firmami, jednání se 

zřizovatelem, tvorba webových stránek, tvorba a kontrola povinné dokumentace,....)“ 

,, od 13.30 - relativně poklid, pokračování v administrativě, vyplňování tabulek pro 

zřizovatele, KÚ, UIV, výroční zpráva, pročítání všech možných novelizací, ... přemýšlení o 

tom, co by se dalo zlepšit a jak toho dosáhnout. :-), :-),:-)“ 

,, zapracovat legislativní změny ohledně inkluze do školního řádu apod.“ 

,,..a zpátky do kanceláře, kde nikdy nevím, co mě čeká. V každém případě je to úřadování!“ 

Jiní ředitelé se o svém ,,úřadování“ příliš nerozváděli, zmínili však jen: ,,11-16 h 

administrativa, 11,00-17,30 administrativa, 11:30 - 15:00 administrativa, …“ 

Další velmi frekventovanou skupinou činností ředitelů v odpoledních hodinách je práce 

spojená s komunikací a vyřizováním písemné a elektronické pošty. Tato práce se zdá být pro 

ředitele celodenní záležitostí, protože požadavky a dotazy přichází neustále ze všech 

možných stran a ředitelé se tak snaží zvládat jejich neustálý nárůst. Ředitelé nejčastěji 

komunikují ,,se zřizovatelem“, s účetní vyřizují ,,ekonomické problémy“, dále komunikují s 

,, s úřady a rodiči“, a ostatními kolegy a kolegyněmi. S těmi řeší nejčastěji průběh 

dosavadního dne ,,Každou chvíli vyrušení od kolegyň, které mají potřebu sdělit, co právě 

proběhlo v hodině..“ dále pak problémy, se kterými se kolegové (ale někdy i žáci a rodiče) 

momentálně potýkají ,,do toho přicházejí s problémy učitelky, žáci nebo rodiče..“ a 

plánování společných akcí pro jednotlivé třídy i školu celkově. 

V odpoledních hodinách ředitelé také vyřizují nejrůznější návštěvy a schůzky. Ty bývají 

většinou předem domluvené, ale někdy se stane, že dotyčná osoba dorazí zcela neočekávaně 

a ředitelé pak musí přeorganizovat svou naplánovanou práci a věnovat se příchozímu.  

Dále se pak práce ředitelů v této době může týkat následujících činností: 
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 Pochůzek. Ředitelé navštěvují své mateřské školy ,,... návštěva jedné či druhé MŠ 

(jsou v blízkosti ZŠ, do 100m)” nebo jdou nakoupit ,,pomůcky a prostředky (drogerie, 

her, knih, odborných publikací ap.), nebo chodí na schůzku se starostou 

 Pedagogická příprava. ,,Příprava na přímou pedagogickou činnost”, ,,opravy 

sešitů”, ,,11:00 – 12:30 – opravování sešitů, zadávání domácích úkolů”.. 

 Výchovné poradenství.  ,,Cca 50% pracovní doby spotřebuje výchovné poradenství 

(práce na IVP, vyhodnocování, zprávy pro poradny, atd...)”, ,,13:00 problémoví 

žáci, výchovné konzultace”, ,,výchovně-poradenská činnost”. 

 Vedení kroužků. 

 Plánování. ,,Plány - roční plán školy, plán akcí na měsíc, týdenní plány jednotlivých 

tříd, plán DVPP..” ,,Měsíční plánování”, ,,plánování oprav”, ,,plánování školních 

akcí” .. 

 Projekty a shánění peněz. ,,Sledování grantů a projektů”, ,,věnuji se projektům”.. 

 Provozní záležitosti. ,,Opravy”, ,,odvoz nebo přívoz prádla z prádelny”, ,,vyrobit, 

vytisknout a distribuovat plakáty a info o jednotlivých akcích..”, ,,placení faktur”, 

,,zajišťování autobusu” 

 Školení, pedagogická rada, třídní schůzky  

 Hospitace. ,,Příprava hospitací”, ,,psaní zpráv z hospitace”.. 

Práce ředitelů ve škole končí zpravidla mezi 16:30 až 17:30 hod. Většina jich následně přijde 

domů a se svou prací pokračují i ve večerních hodinách. 

 

Večer ,,po pracovní době” 

Ředitelé pracují večer, po pracovní době, ,,velmi často”. Výzkum ukázal, že plní nejčastěji 

své ,,resty” související s: 

 

 Pedagogickým procesem. ,,Pedagogické opravy, příprava na vyučování, kluby, 

doučování..” 

 Administrativou. ,,Nová legislativa”, ,,práce na ŠVP” 

 Plánování a ,,nové nápady” 
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Ředitelé se dále věnují činnostem, která se zdají být méně důležité, avšak pro školu potřebné 

- ,,příspěvky do novin, správa webových stránek školy, fotodokumentace apod.”.  

 

S čím dále se ředitelé málotřídních škol svěřovali? 

 Stěžovali si na velice dlouhou denní pracovní dobu a nedostatek osobního volna. 

Rozsah pracovní doby je zřejmý z předchozího zjištění. Za nejčastější příchod 

ředitelů do práce byla označená doba mezi 6 a 7 hodinou ranní a odchod domů je 

ředitelům vzhledem k jejich povinnostem umožněn až průměrně nejdříve mezi 16:30 

– 17:30. Připočteme -li pravidelné dodělávky ředitelů ve večerních hodinách, jejich 

pracovní doba je evidentně velmi vyčerpávající.   

,,A prázdniny: Ty jsou nejlepší. Letos jsem zvládla celé dva dny volna v každém 

měsíci.“ 

 Opravy ve škole buď zastávají sami, s pomocí starosty obce nebo za pomoci 

rodinných příslušníků – nejčastěji manžela  

,,A opravy? Ty řeším smutnýma očima na mého manžela, který mi tyto práce dělá s 

lásky ke mě. Když se rozbije něco na elektřině, to řeším laskavou prosbou na pana 

starostu obce, který svůj volný čas tráví ve škole a opravuje společně s mým 

manželem..” 

 Častý problém s nevyhovujícími prostory školy. V důsledku toho pak ředitelé nemají 

dostatečné soukromí pro práci, které by jim jejich činnosti mohlo mnohdy velice 

ulehčovat. 

,,V naší malotřídní škole jsou totiž nevyhovující prostory. Ředitelna je společná se 

sborovnou. Jiná místnost není. Zajištění odpovídajících prostor není prioritou 

zřizovatele.“ 

,,Máme společnou sborovnu s ředitelnou (nedostatek prostor) “ 

Na závěr analýzy dotazníkové šetření bych ráda připojila můj subjektivní postřeh. 

Z odpovědí ředitelů byl často cítit určitý nadhled, s jaký svou práci vykonávají. Vykonávají-

li práci, ke které se váže takovéto množství povinností, pak se mi zdá být právě jejich nadhled 

či schopnost umět od všeho poodstoupit zásadní pro zachování si určité vnitřní pohody i v 

časech náročnějších. Přestože převážná část práce ředitelů se váže k jejich manažerským 
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povinnostem, ředitelé si uvědomují důležitost, jakou je třeba jejich osobou věnovat i 

samotným dětem.  

,,Odpočinout si jdu do hodiny ke své třídě, kde se cítím asi nejlépe.“ 

,,Zjišťuji, ze od počátečního nadšení (v roce 1996) mne odrazuje čím dál větší počet 

"nepostradatelných" papíru a jejich "veledůležitost" a mrzí mne, že se někam se 

ztrácí ta důležitá práce a dětmi, která je stále pro mne prioritou. A těší mne, že děti 

po přechodu do městské školy mají dobré výsledky, protože jsem je "nadupala”.“ 
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6.7 Analýza výsledků  

 

Na počátku výzkumné části byly stanovené dvě výzkumné otázky, na které je nyní možné 

odpovědět. 

První výzkumná otázka: Jakými oblastmi činností se zabývají ředitelé málotřídních 

škol? 

Výzkum ukázal, že rozsah činností ředitele málotřídní školy je skutečně velký, často se zdá 

být až neomezený. Ředitel mnohdy zastává prostě vše, co je momentálně potřeba. Na větších 

školách by tato suma činností byla nejspíše ředitelem rozdělena mezi více jeho zaměstnanců 

nebo delegována na jeho zástupce.  

Jak se ukázalo, na školách málotřídních však většinou funkce zástupce ředitele chybí. 

Funguje jen v 18% dotázaných případů, v případě 82% škol je ředitel nucen pracovat bez 

pomoci svého zástupce. Přestože na školách funkce zástupce ředitele většinou chybí, ředitelé 

se i přesto snaží delegovat svou práci na kolegy. V nejnutnějších situacích svou práci 

deleguje 50% dotázaných ředitelů, velmi často svou práci deleguje 26% ředitelů, 21% 

ředitelů nemá možnost svou práci delegovat a jeden ředitel (3%) možnost delegování 

nevyužívá, protože svou práci vykonává nejraději sám.  

Z těchto výsledků vyplývá, že celková suma činností mnohdy přesahuje časové možnosti 

ředitelů málotřídních škol, většinou nemají podporu svého zástupce, a proto svou práci 

v nejnutnějších situacích delegují. 

Ředitelé jsou také pedagogickými pracovníky s vysokým vyučovacím úvazkem. Průměrně 

ředitel stráví přímou pedagogickou činností 13 hodin týdně. Vždy se jí věnuje dopoledne, 

zpravidla od 8 do 11 hodin. Někteří ředitelé vynechávají pátky, které věnují hospitacím 

a činnostem spíše manažerským. Někteří ředitelé učí až od druhé vyučovací hodiny, protože 

si potřebují dodělat svou práci z rána.  

Na základě těchto výsledků jsem se zaměřila na to, kým se ředitelé málotřídních škol vlastně 

více cítí být. Zda učitelem nebo ředitelem a managerem školy. Výzkum zjistil, že 50 % 

ředitelů se cítí být stále spíše ředitelem. Především jako učitele sebe chápe 24 % ředitelů a 

26 % ředitelů v tomto případě váhá a netroufají si sami sebe výhradně zařadit k ani jedné z 

těchto dvou pozic.  

Nyní jsem stručně nastínila rozsah činností ředitele a možnosti jeho podpory související 

s funkcí zástupce ředitele a možností delegování. Vymezila jsem také jeho pocitové 
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ukotvení. Nyní bych přešla ke konkrétním oblastem jeho činností a k tomu, jak tyto oblasti 

ředitelé posuzují.  

Pracovní doba ředitelů trvá každý den průměrně od 6:30 – 17:00. Po ranním příchodu do 

školy se nejčastěji věnují došlé korespondenci. Dále se pak připravují na blížící se 

vyučování, komunikují se svými zaměstnanci, vítají se s rodiči dětí a někdy též zahajují 

přímou pedagogickou činnost v ranní družině nebo mateřské škole.  

 Všichni respondenti dopoledne učí zpravidla od 8:00. Existují však výjimky, kdy někteří 

učí až od druhé vyučovací hodiny nebo v pátek výuku zcela vynechávají a věnují se 

povinnostem související s manažerskou funkcí ředitele školy. O přestávkách vyřizují další 

nutné činnosti související s neohlášeně příchozímu návštěvami, ve spěchu prohlížejí poštu 

nebo řeší akutní problémy vzniklé u kolegů ve třídách. 

Ředitelé denně stráví dvě až tři hodiny přímou pedagogickou činností. V 11 hodin tak jejich 

činnost ve třídách zpravidla končí a ředitelé se uchylují do svých kanceláří. 

Začíná nyní velice různorodá náplň jejich práce. V případě nejvíce ředitelů se jedná 

o činnosti spojené s administrativou. Té věnují času nejvíce. Průběžně kontrolují došlou 

poštu, komunikují se zřizovatelem, rodiči, kolegy, ale třeba i s účetní. Vyřizují ohlášené i 

neohlášené schůzky a plánují akce pro jednotlivé třídy i školu celkově. Dále se pak jejich 

činnost může týkat pochůzek (návštěva MŠ/ŠD, nákupy pro školu), pedagogické přípravy 

pro den nadcházející, výchovného poradenství, vedení kroužků, plánování, shánění peněz 

pro školu, provozních záležitostí, hospitací, školení, třídních schůzek atd.. 

Přibližně v 17 hod opouští školu. Doma si dopřejí krátký odpočinek a znovu zasednou ke 

své práci, které se mnohdy věnují až do pozdních večerních hodin. 

V této době dohání nejčastěji to, co během dne nestihli. Věnují se pedagogické přípravě pro 

den nadcházející, pročítají novou legislativu a pro školu plánují a vymýšlejí nová vylepšení. 

Také nyní nastává vhodná dobu pro méně naléhavé činnosti jako fotodokumentace ze 

školních akcí, aktualizace webových stránek a psaní příspěvků do místních novin.  

Z textu je patrné obrovské množství činností, kterým se ředitelé denně musí věnovat. Nyní 

se zaměřím na jednotlivé výpovědi ředitelů a budu zjišťovat frekventovanost jednotlivých 

činností a způsob, jakým je ředitelé posuzují.  



65 

 

Ředitelé vypověděli, že administrativní činností tráví denně většinu svého času. 

Administrativě se věnují většinou v odpoledních hodinách a práci dodělávají i večer. Jedná 

se zároveň o jejich nejméně oblíbenou činnost.  

Zřejmě však tuto oblast zvládají vykonávat v požadovaném rozsahu, protože nevypověděli, 

že by na ní potřebovali času více. Dá se tedy předpokládat, že administrativní činnost stíhají 

v rámci svého pracovního dne vykonávat náležitě, avšak na úkor činností dalších.   

Za druhou oblast činností, které respondent věnují nejvíce svého času, byla označena oblast 

týkající se pedagogického procesu. Toto zjištění je zajímavé, protože oblast pedagogického 

procesu byla zároveň označena jako ta část práce ředitelů, jenž je věnováno času ředitelů 

nejméně.  

I když respondenti stráví přímou pedagogickou činností průměrně dvě až tři hodiny denně, 

přesto tuto oblast většina z nich vnímá jako tu oblast jejich činnosti, které je věnované 

nejméně jejich času. Tento výsledek zřejmě může souviset i s dalším zjištěním 

dotazníkového šetření, které označilo oblast pedagogického procesu za řediteli nejvíce 

vnímanou prioritu a zároveň také jako oblast, na kterou by si ředitelé přáli mít vice svého 

času.  

Důvodem, proč si ředitelé momentálně myslí, že pedagogickému procesu věnují svého času 

nejméně může být tedy také poměr toho, kolik času kvalitní pedagogický proces vyžaduje 

ku tomu, kolik času je ředitelům momentálně umožněno k jeho kvalitnímu výkonu. Právě 

kvalita byla častým přívlastkem, které respondenti v případě pedagogického procesu užívali.  

Pro nedostatek času ředitelů na pedagogický proces zřejmě hovoří i to, že mu kromě doby 

trvající přímé pedagogické činnosti věnují převážně brzké ranní hodiny nebo naopak pozdní 

hodiny večerní. Nejproduktivnější část dne tedy věnují oblastem jiným. 

Oblast komunikace se zřizovatelem, rodiči a zaměstnanci byla výzkumem označena jako 

třetí nejčastější činnost ředitelů. Ředitelé se komunikaci věnují nejčastěji ihned po ranním 

příchodu do školy a poté v průběhu celého dne tuto oblast kontrolují a snaží se průběžně 

reagovat. Ředitelům tato činnost nevadí, pro některé představuje i určitou prioritu.    

Za čtvrtou nejčastější činnost ředitelů byla označena oblast ekonomické agendy, umístila 

se zároveň jako druhá nejméně oblíbená činnost ředitelů.  

Za další velmi časté činnosti ředitelů byla označena oblast organizování, správy a provozu 

a plánování a rozvoje.  
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Druhá výzkumná otázka: Existují určitá specifika práce ředitele málotřídní školy? 

Druhá výzkumná otázka se věnuje tomu, zda je možné definovat určitá specifika práce 

ředitele málotřídní školy. Specifika jsem si definovala jako určité příznačnosti, svým 

způsobem až jedinečnosti, které tato práce může obsahovat. 

Z mého pohledu je jedinečnost vždy třeba s něčím porovnat, abychom skutečně zjistili, zda 

se jedná o cosi jedinečného. Já však nemám možnost porovnání. V rámci své práce jsem se 

nezabývala prací a oblastmi činností, kterým se věnují ředitelé škol úplných. V rámci určité 

jedinečnosti tedy můžu pouze něco předpokládat a můžu popsat příznačnosti, jako určité 

charakteristické znaky, které z mého pohledu cílová skupina ředitelů málotřídních škol 

nabízí.  

Vyhodnocení: 

Na základě výzkumu byly stanovené 4 možné kategorie specifik a 2 kategorie doplňující, 

které vnímám jako více subjektivní. 

 

1. Rodinné prostředí a blízký kontakt s žáky, rodiči i ostatními zaměstnanci  

a) Rodinná atmosféra ve škole a komunikace v rodinném prostředí 

b) Časté akce školy a sdružování se s rodiči  

c) Úzká spolupráce s rodinou 

d) Denní kontakt se všemi žáky, zaměstnanci i rodiči 

e) Úzká spolupráce s kolegy 

f) Dobrá znalost všech žáků ve škole 

g) Ztráta anonymity ředitele 

První skupina specifik vychází primárně z velikosti a umístění školy. Málotřídní školy se 

vyskytují často na vesnicích a v menších městech. Bývají menší, avšak není to pravidlem. 

Vnější prostředí vesnice a menšího města bývá charakteristické svou sníženou anonymitou 

mezi obyvateli a znakem života určité bližší komunity. Vztah ředitele, jeho zaměstnanců a 

žáků mnohdy přesahuje hranice dané školy. Ředitelé se znají blíže i s rodinami žáků a 

rodinami svých zaměstnanců, tím i vztahy ve školním prostředí bývají hlubší a osobnější.  

Hlubší vztahy se tímto přenášejí i do školního klimatu samotné školy, které dále může 

vytvářet až výše zmíněnou, rodinnou atmosféru. Vše se zdá být velice pozitivní a dalo by se 
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říci, že popsaná blízkost všech zmíněných stran může být jednou z hlavních výhod školy 

málotřídní.  

Jak však vhodně uvedl jeden respondent, velice osobní funkce ředitele s dobrou znalostí 

místních poměrů nemusí být vždy výhoda. Ředitel je díky své funkci často veřejně znám po 

dalekém vnějším prostředí školy. Dalo by se říci, že jeho funkce jej může pronásledovat i 

v soukromém životě. Neustále je obklopen lidmi, kteří ho znají, avšak on příliš detailně 

nemusí znát je. Jak již bylo zmíněno výše, ředitel málotřídní školy bývá i velmi 

zaneprázněným učitelem. Proto vyjde-li například po práci nakoupit do místního obchodu, 

může se stát, že potká rodiče svých žáků, kteří s ním budou mít touhu řešit momentální školní 

prospěch svých dětí. Ředitel si musí zachovat svou profesionalitu i v těchto situacích, 

protože stejně tak, jako může být u rodičů žáků svých oblíben, může být i neoblíben. Ztratí-

li jednou v takto úzkém prostředí svou důvěru, velice těžko se mu bude získávat zpět.  

 

2. Specifické podmínky pedagogického procesu 

a) Z hlediska učitele/ředitele – v menším kolektivu se lépe učí 

b) Z hlediska příznivějších učebních podmínek pro děti – sociální učení, týmová práce 

Další příznačnost, která může být málotřídním školám určitým specifikem souvisí 

s  průběhem pedagogického procesu. Mnoho ředitelů v tomto směru hovoří o příznivějších 

podmínkách, které málotřídní školy nabízejí. Myslím si však, že to nemusí být pravidlem, 

avšak svým způsobem je průběh pedagogického procesu na málotřídních školách specifický.  

V tomto bodě o řediteli zároveň uvažuji jako o učiteli velkého úvazku. 

Bylo již zmíněno časté až rodinné prostředí škol. Tím pádem by i podmínky pro pedagogický 

proces měly být žákům příjemnějším a vhodnějším prostředím pro učení.  

Velikost málotřídní školy závisí na momentálních demografických podmínkách. Avšak 

nebývá výjimkou, že tyto školy obsahují spíše menší školní kolektivy, které bývají složené 

z dětí různých věkových kategorií. Skutečnost menšího kolektivu žáků může učitelům 

napomáhat ke kvalitnějšímu výkonu jejich práce. Jsou-li dále ve třídě žáci různě staří, 

napomáhá tento fakt efektivnějšímu sociálnímu učení, než je-li třída složená z žáků jedné 

věkové kategorie. Mladší žáci se učí nápodobou od žáků starších a starší a zkušenější žáci 

zas mohou pomáhat žákům mladším.  



68 

 

V souvislosti s průběhem pedagogického procesu na málotřídní škole mě však zároveň 

napadá i možná jeho negativní strana. Přesto – že kolektiv věkově smíšený bude mít zajisté 

pozitivní dopad na žáky, z hlediska učitele (a v našem případě i ředitele) je však práce 

s takovýmto kolektivem často náročnější, než práce se třídou homogenní.  Pro učitele to 

znamená řídit paralelně výuku několika ročníků a reagovat na aktuální situaci, která u 

jednotlivých dětí může nastat. 

 

3. Přepracovaný ředitel 

a) Ředitel je zároveň manager i pedagog školy 

b) Ředitel je pedagog více funkcí (třídní učitel, učitel žáků nejmenších..) 

c) Funkce bez zástupce ředitele 

d) Suplování za kolegy 

Z výzkumu vyplynul častý pocit přepracovanosti ředitelů málotřídních škol. 44% ředitelů se 

cítí přepracovaně občas a 44% ředitelů se cítí přepracovaně velmi často. Tato příznačnost 

deatilněji vyplývala i ze samotných výpovědí respondentů.  

Ředitel je kromě své manažerské funkce i učitelem velkého úvazku. Musí proto zvládat jak 

své řídící povinnosti, tak ale mít i náležitou průpravu a znalosti týkající se učitelské profese.   

V této oblasti musí zvládat samotnou výuku a často i třídnictví některé z tříd. Musí umět 

pracovat s třídou tak heterogenní, kde může být zapotřebí učit žáky 1. ale zároveň třeba i 3. 

třídy.  Každá z těch cílových skupin má jiné potřeby a učitel musí umět paralelně naplnit 

různé výukové cíle v rámci jedné hodiny. Zvláště práce s dětmi nejmenšími, kdy je 

povinností učitele naučit je číst, psát a počítat, může být v jedné třídě velice obtížně 

slučitelná s výukou dětí starších. 

Pokud však ředitel zvládne všechny své povinnosti související s rolí učitele, stále zde zůstává 

velká část jeho práce vyplývající z role manažera a ředitele školy. Z výzkumu vyplynulo, že 

82% dotázaných ředitelů nemá možnost podělit se o svou práci se zástupcem ředitele. 

Povinnosti, které jsou tedy na školách úplných mnohdy řediteli delegovány na jejich 

zástupce, musí v případě málotřídní školy ředitel zastat zcela sám.  Jak poznamenal jeden 

z respondentů ,,I když máme méně dětí než ředitelé městských škol, musíme zvládat stejnou 

agendu s daleko menším počtem lidí. Máme tudíž daleko více práce, i když delegujeme o 

106“. Z výzkumu vyplynulo, že ačkoliv se na školách často nevyskytuje funkce zástupce 



69 

 

ředitele, ředitelé nezvládají své povinnosti vykonávat zcela sami a práci na své kolegy 

delegují v nejnutnějších případech (50%). 

Za další specifikum vyplývající z rozsahu práce ředitele málotřídní lze považovat velmi 

časté (50%) suplování ředitelů za své kolegy. I v dalších 50% případů ředitelé uváděli, že za 

své kolegy suplují, ale pouze občas.  

 

4. Všestrannost ředitele 

 

a) Hodně rolí a funkcí ředitele školy  

Na první pohled by se mohlo zdát, že tato kategorie specifik souvisí s bodem 2 – 

Přepracovaný ředitel. Rozhodla jsem se však tyto body oddělit, protože podstata tohoto 

specifika hovoří o všestrannosti ředitele, ne jeho přepracovanosti. Jedná se z mého úhlu 

pohledu o dva rozdílné znaky.  

Nezabývám se už tím, zda ředitelům tato skutečnost vadí, či nikoliv. Možná že některé 

ředitele jejich práce baví už jen z tohoto důvodu, jaké pestré možnosti nabízí. Tomu 

nasvědčuje i fakt, že výpovědi svědčící o této  kategorií jsou mnohdy doplňovány smajlíky 

nebo je rozsah činností popisován s humorem a určitou nadsázkou ,,Holka pro všechno 😊, 

Ferda Mravenec ("práce všeho druhu")“..     

A jaké konkrétní role ředitelů výzkum zjistil? Ředitelé se cítí být nejčastěji v roli 

administrativního pracovníka, dále pak pedagoga a ředitele. Tyto tři role zajisté souvisí 

s podstatou jejich pozice a oblastmi nejčastějších činností. Poté následují příbuzné role - 

výchovného poradce, speciálního pedagoga, metodika prevence a logopeda. Tyto role zas 

mohou souviset s častou specializací ředitelů málotřídních škol. V případě sedmi 

respondentů jejich specializace souvisí s oblastí speciální pedagogiky. Výzkum však zjistil 

i další role ředitelů, které jsou například role ekonom a účetní, psycholog, řemeslník, 

personalista, zástupce ředitele, školník, uklízečka, pomocná síla v kuchyni, knihovník, 

uvádějící učitel, IT technika a správce webových stránek, terapeut, kronikář, právník a 

koordinátor ŠVP.  
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Kategorie Rodinné prostředí a blízký kontakt s žáky, rodiči i ostatními zaměstnanci, 

Specifický průběh pedagogického procesu, Přepracovaný ředitel a Všestranný ředitel 

považuji za hlavní oblasti specifik práce ředitelů, které z výzkumu vyplynuly. 

Dále bych však tento výčet doplnila o další dvě kategorie možných specifik, která jsou 

z mého pohledu trochu subjektivnější, z výpovědí respondentů však vyplynuly též, a proto 

je považuji za správné zmínit. 

5. Psychická náročnost práce ředitele 

Respondenti jako možné specifikum práce ředitele málotřídní školy uváděli psychickou 

náročnost této práce. Tento znak zcela jistě je možné považovat za určitou příznačnost, 

nemyslím si však, že by psychicky náročná byla pouze práce ředitele školy málotřídní. 

Myslím si, že psychické vypětí s sebou přináší práce ředitele jako taková. Též psychická 

odolnost ředitelů se liší a to co může být jedním vnímáno jako psychicky náročné 

a přesahující limity jeho duševní pohody, může být jiným ředitelem považováno za zcela 

běžně zvladatelné. Proto bych tento bod nechtěla vztahovat ke každému řediteli, ostatně 

výzkum ukázal, že existují i tací ředitelé, kteří možná za roky své praxe přišli na to, jak svou 

funkci vykonávat s co možná nejmenším psychickým vypětím. Jak vhodně doplnil jeden 

respondent, může se jednat i o krásnou práci v rodinném prostředí.  

6. Nevlídnost zákonů vůči ředitelům málotřídních škol 

Nevlídnost zákonů považují ředitelé málotřídních škol za další možné specifikum jejich 

práce. Může se však i v tomto případě hodně jednat o jejich subjektivní pocit, který jak 

výzkum ukázal, souvisí s množstvím častých legislativních změn a faktem, že ředitel nemá 

často ku pomoci svého zástupce. Tímto se většina práce vztahuje na ředitele samotného a 

množství práce, kterou musí zastat vnímá jako nevlídnost státu, který mu zkrátka neustále 

přidělává práci ,,nesmyslnými vyhláškami“ apod. . Ředitelé cítí v tomto ohledu ze strany 

státu menší podporu, než jakou by si dle svého názoru, za množství práce kterou zastávají, 

zasloužili.  
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7 Diskuze 

Překvapila mě detailnost a sdílnost, s jakou respondenti přistupovali k otevřeným otázkám 

dotazníkového šetření. Z výpovědí respondentů byl viditelný zájem, možná to byl i vděk 

toho, že se o jejich skupinu někdo zajímá.  

Svůj výzkum jsem realizovala pouze v Ústeckém kraji a pouze na školách málotřídních. Do 

budoucna by bylo zajímavé provést výzkum i v dalších krajích a výsledky porovnat. Dále 

by byla zajímavá komparace činností ředitelů škol málotřídních a škol úplných. Ředitelé 

škol úplných mají v převážných případech k dispozici pomoc zástupce ředitele i početnější 

pedagogický sbor. Dalo by se předpokládat, že budou mít možnost svou práci delegovat více 

než ředitelé škol málotřídních, tím pádem její objem bude menší a bude se možná soustředit 

kolem jiných hlavních oblastí, než jak tomu bylo zjištěno v případě ředitelů škol 

málotřídních.   

Z výzkumu vyplynulo, že převážná část ředitelů stojící v čele málotřídní školy jsou ženy. 

V tomto bodě by bylo zajímavé se zaměřit na důvod toho, proč právě ženy a zda bychom 

dospěli ke stejnému závěru i v případě, zaměřovali bychom – li se na ředitele škol úplných. 

Nahlédnu -li do zahraničních zdrojů, pak Batool, Sajid & Shaheen, (2013) naopak hovoří o 

nedostatečném zastoupení žen ve vrcholových pozicích školy. Tito autoři se však vyjadřují 

především k málotřídním školám vyskytující se v rozvojových zemích, což může být 

důležitým prvkem našeho rozdílného zjištění. Netshitangani a Msila (2014) dospěli k tomu, 

že ženy naopak mohou být velice efektivními manažery školy, protože dělají více 

,,organizační práce“ doma. Musí plánovat pro všechny členy rodiny a zároveň zvládat i další 

činnosti typu koupat své děti, vařit, prát a zkrátka rychle reagovat na konkrétní situaci. 

Činnosti žen v domácnosti jsou často velice různorodé, stejně tak jako rozsah činností 

ředitelů škol málotřídních. Chce-li žena zvládnout všechny tyto povinnosti, musí umět 

efektivně plánovat a účinně spravovat svůj veškerý čas. Podobně se i vyjadřují i respondenti 

výzkumu, který Netshitangani a Msila (2014) prováděli mezi řediteli ženami středních škol 

v Provincii Limpopo, v Jižní Africe. Podle respondentek je hlavní příčinou zvládání řízení 

školy jejich praxe s řízením své vlastní domácnosti. Dále pak zkušenosti žen zvládat tlaky 

z rodinného prostředí jim pomáhají v případě zvládání tlaků související s řízením školy jako 

takové.  
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,,If you are not able to run your family then you cannot run house well…a lady who is a good 

home manager is also a good manager at school.“ JANE  

,,They have chances to succeed.. They are always subjected to pressures. They are being 

pressured by the husbands at home they are being oppressed even in the church.. …So, they 

are used to pressures.“ ANDREA 

(Netshitangani a Msila, s. 263, 2014) 

Ačkoliv se jedná o zcela odlišnou kulturu a zdejší společnost je nastavena hlavně 

patriarchálně, výpovědi ředitelek mi přijdou zajímavé. Mohli bychom v nich nalézt možnou 

odpověď, proč právě ženy se tak často objevují v čele řízení škol málotřídních.  

Dále bych ráda komparovala zjištěné závěry s výzkumem, který prováděla Chaloupková 

(2010) s 156 řediteli málotřídních škol. Chaloupková zjistila, že nejvíce se ředitelé věnují 

administrativě. Toto zjištění potvrzuje i můj výzkum, který též označil administrativní 

činnost ředitelů za nejčastější oblast jejich práce. Hned za administrativní činností se podle 

zjištění Chaloupkové ředitelé nejvíce věnují činnostem související s ekonomickou agendou. 

Zde se mé výsledky odlišují, má zjištění označila za druhou nejčastější oblast ředitelů 

činnosti související s pedagogickým procesem. Ve třetí oblasti se naše výsledky opět 

shodují. Jedná se o oblast komunikace.  Řízení a koordinace pedagogického procesu se podle 

zjištění Chaloupkové vyskytuje až jako čtvrtá nejčastější oblast činností, můj výzkum zjistil 

na čtvrtém místě oblast ekonomické agendy. Dalo by se tedy říci, že oblast pedagogického 

procesu a ekonomické agendy se akorát prohodily, jinak výsledky prvních čtyř kategorií 

vyšly stejně v mém případě i v případě výzkumu Chaloupkové (2010). 

Dále můj výzkum zjišťoval priority ředitelů týkající se daných oblastí. Ve svém výzkumu 

jsem na rozdíl od Chaloupkové nerozlišovala, zda se jedná o prioritu chtěnou nebo nucenou. 

Chaloupková tyto kategorie odlišila. Za nejčastější nucenou prioritu označila administrativní 

činnost a za prioritu chtěnou zas pedagogický proces. Pedagogický proces vyšel i v mé 

případě jako největší priorita ředitelů málotřídních škol. V závislosti na dalších výpovědích 

ředitelů, které jsem obdržela v rámci otevřených otázek, předpokládám, že pedagogický 

proces je největší chtěnou prioritou ředitelů, na kterou však doposud nemají tolik času, kolik 

by mít chtěli. Považuji tedy v tomto bodě naše zjištění za shodné.   

Chtěla jsem své závěry i v tomto směru komparovat s některým ze zahraničních výzkumů. 

Nenašla jsem však žádný adekvátní. Jak jsem uvedla v samém úvodu práce, ačkoliv se 
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problematice málotřídních škol věnují autoři po celém světě, těmto školám se věnují hlavně 

v rámci jejich vzdělávacích výsledků a na ředitele škol výzkumy spíše zapomínají.  
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8 Závěr  

Cílem diplomové práce bylo zkoumat oblasti činností ředitelů málotřídních škol v Ústeckém 

kraji.  

Obecně z výzkumu vyplynulo velké množství těchto oblastí. Na málotřídních školách 

většinou není zřízena funkce zástupce ředitele a ředitelé tak musí zvládat činností více, než 

kdyby svého zástupce ku pomoci měli. 

Za oblasti nejfrekventovanější lze sestupně považovat administrativní činnost, činnosti 

související s pedagogickým procesem, oblast komunikace, oblast ekonomické agendy, 

oblast organizování, činnosti související se správou a provozem školy a oblast plánování a 

rozvoje.  

Z výzkumu vyplynuly i méně časté činnosti ředitelů ve škole, které souvisejí s výkonem 

funkce výchovného poradce, logopeda a činností speciálního pedagoga obecně. Dále pak se 

pak ředitelé cítí být v roli psychologa, někdy i školníka, uklízeče, pomocné síly v kuchyni, 

uvádějícího učitele, terapeuta, technika, kronikáře apod.   

Z výsledků vyplynulo, že nejvíce času ředitelé věnují činnostem, jenž souvisejí 

s administrativou. Administrativním činnostem se zpravidla věnují vždy odpoledne, poté, co 

skončí jejich přímá pedagogická činnost ve třídách. Někteří svou administrativní práci 

dodělávají i doma, po pracovní době. Oblasti činností související s administrativou 

respondenti zároveň označili za činnosti nejméně oblíbené. V roli administrativního 

pracovníka tráví dle svého názoru nejvíce svého času.  

Druhou nejčastější činností ředitelů je oblast činností související s pedagogickým procesem. 

Respondenti tráví přímou pedagogickou prací dvě až tři hodiny denně. Přípravu zpracovávají 

většinou brzy ráno, po příchodu do školy nebo odpoledne či večer, zbyde-li jim čas. Přestože 

tuto oblast označili za druhou nejfrekventovanější činnost jejich pracovního dne, zřejmě jim 

doba určená těmto činnostem nestačí. Většina ředitelů označila pedagogický proces za 

oblast, na kterou by si přáli mít více svého času. Ředitelé velice dbají na kvalitu výuky, 

kterou svým žákům poskytují a oblast činností související s pedagogickým procesem 

označili za svou největší prioritu. 

Třetí nejfrekventovanější činností ředitelů je oblast související s komunikací. Ředitelé 

nejčastěji komunikují se svým zřizovatelem, státní správou, rodiči, zaměstnanci i žáky školy.  
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Dále jsem se zabývala tím, čím může být činnost ředitele málotřídní školy určitým způsobem 

specifická. Výzkum definoval čtyři hlavní oblasti – rodinné prostředí školy a blízký kontakt 

s jednotlivými aktéry, specifické podmínky pedagogického procesu, přepracovanost ředitelů 

a všestrannost ředitelů. Dále pak definoval dvě kategorie specifik, která lze považovat za 

více subjektivní, a to nevlídnost zákonů vůči osobě ředitele školy a psychická náročnost této 

profese.  

Práce přinesla jasné výsledky, které přispívají k prohloubení informací týkající se 

problematiky málotřídních škol a zároveň mohou složit jako podklad pro další výzkum.  
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