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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá řídící funkcí ředitele v preprimárním vzdělávání. Cílem 

diplomové práce je analýza a zhodnocení procesů a řízení v konceptu předškolního 

vzdělávání se zdůrazněním role ředitele mateřské školy, jakožto řídící složky odpovědné za 

kvalitu výchovně-vzdělávacích procesů. Ředitel předškolního zařízení úzce spolupracuje 

s dalšími pedagogickými pracovníky a pracovníky vedoucími, kterými jsou zástupci 

ředitele, jejichž funkce jsou zde také zmíněny. Pedagogičtí pracovníci jsou nepostradatelní 

ve výchovně-vzdělávacím procesu školy. Koncept preprimárního vzdělávání je v teoretické 

části charakterizován svou legislativou. Zaměřuje se na pracovní činnosti pedagogických 

pracovníků – učitele, zástupce ředitele a ředitele. Seznamuje s funkcemi mateřské školy, 

představuje jednotlivé činnosti v režimu mateřské školy a rovněž zmiňuje povinnou 

dokumentaci, která je nezbytná k fungování předškolního zařízení. Vysvětluje management 

řízení v rámci studovaného oboru a popisuje jednotlivé procesy a funkce managementu. 

Praktická část vychází primárně z dotazníkového šetření a sekundárně z řízených rozhovorů 

s řediteli veřejných mateřských škol Prahy 4. Výsledky dotazníků analyzují stanovené 

oblasti v rámci konceptu předškolního zařízení. Jednotlivými oblastmi jsou v první řadě 

identifikační otázky, poté oblast ekonomická a materiální, oblast personální, oblast 

legislativní, oblast výchovně-vzdělávací a oblast řízení. Klíčovou oblastí je oblast řízení, ze 

které vychází klíčové otázky této diplomové práce. Řízené rozhovory jsou doplněním 

k průzkumu vycházejícího z dotazníků.  
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ABSTRACT 

The diploma thesis deals with the director's function in pre-primary education. The aim of 

the diplom thesis is to analyze and evaluate processes and management in the concept of 

preschool education, emphasizing the role of the headmaster of the kindergarten as the 

governing body responsible for the quality of educational processes. The preschool 

headmaster works closely with other pedagogical staff and deputy directors whose functions 

are also mentioned, here. The pedagogical staff are indispensable in the educational process 

of the school. The concept of pre-primary education is characterized in the theoretical part 

by its legislation. It focuses on the work activities of pedagogical staff - teachers, deputy 

director and director. It introduces the functions of the kindergarten, represents individual 

activities in kindergarten mode and mentions the obligatory documentation, which is 

necessary for the functioning of preschool organization. It explains the management within 

the studied field and describes the individual management processes and functions. The 

practical part is based primarily on the questionnaire survey and secondly on the conducted 

interviews with the directors of the public kindergartens in Prague 4. The results of the 

questionnaires analyze the defined areas within the framework of the pre-school concept. 

The individual sections are primarily identification issues, then economic and material 

sections, personnel, legislative, education and management sections. The main section is the 

section of management, on which the main issues of this diploma thesis are based. Controlled 

interviews are a complement to a survey based on questionnaires. 

 

KEYWORDS 

Management of education, preprimary education, legislation, management, headmaster of 

preprimary school. 



Obsah 

Úvod ...................................................................................................................................... 6 

1 Management preprimárního vzdělávání ........................................................................ 7 

1.1 Management vzdělávací organizace ....................................................................... 7 

1.2 Personální management ........................................................................................ 16 

2 Řízení preprimárního vzdělávání ................................................................................ 22 

2.1 Mateřská škola ...................................................................................................... 22 

2.2 Funkce ředitele v mateřské škole .......................................................................... 27 

2.3 Pracovní činnost zástupce ředitele ........................................................................ 32 

2.4 Pedagogičtí zaměstnanci ....................................................................................... 38 

3 Výzkumné šetření ........................................................................................................ 47 

3.1 Metodologie výzkumu .......................................................................................... 47 

3.2 Dotazníkové šetření .............................................................................................. 50 

3.3 Rozhovor ............................................................................................................... 67 

3.4 Vyhodnocení ......................................................................................................... 71 

Závěr .................................................................................................................................... 76 

4 Seznam použitých informačních zdrojů ...................................................................... 79 

5 Seznam tabulek ............................................................................................................ 82 

6 Seznam grafů ............................................................................................................... 83 

  



6 

 

 

Úvod  

Management vzdělávání definuje vzdělávací systém, který se zabývá jeho řízením v dané 

organizaci. Na základě zpracování této diplomové práce je vzdělávací institucí mateřská 

škola, v jejímž čele stojí ředitel. Ředitel a jeho funkce v oblasti preprimárního vzdělávání je 

tedy stěžejním bodem diplomové práce. 

Cílem diplomové práce je analýza a zhodnocení procesů a řízení v konceptu předškolního 

vzdělávání se zdůrazněním role ředitele mateřské školy, jakožto řídící složky odpovědné za 

kvalitu výchovně-vzdělávacích procesů. 

 

Výzkumné otázky:  

1. Jakým způsobem má ředitel mateřské školy možnost aktivně ovlivňovat procesy 

v předškolním zařízení? 

2. Jaké řídící činnosti ředitel mateřské školy při vedení realizuje? 

3. Jak ovlivňuje ředitel školy kvalitu výchovně vzdělávacího systému školy? 

 

Diplomová práce se zabývá řídící funkcí ředitele v preprimárním vzdělávání. Koncept 

preprimárního vzdělávání je v teoretické části charakterizován svou legislativou. Dále je 

zaměřena na pracovní činnosti pedagogických pracovníků – učitele, zástupce a ředitele. 

Představuje jednotlivé činnosti v režimu mateřské školy. Vysvětluje management řízení 

v rámci studovaného oboru a popisuje jednotlivé procesy a funkce managementu. 

Výzkumná část vychází z dotazníků a rozhovorů s řediteli mateřských škol na Praze 4. 
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1 Management preprimárního vzdělávání 

1.1 Management vzdělávací organizace 

Základními kategoriemi pro analýzu managementu vzdělávání jsou pojmy management a 

vzdělávání. 

Veber (2006, s.18; in Trojan, Trojanová, Trunda, 2016, s.10) vymezuje management ve třech 

bodech, jako specifickou aktivitu, vědní disciplínu a skupinu řídících pracovníků. Tyto 

zmíněné tři významy spolu obsahově souvisí. Další definice hovoří o managementu jako o 

„systému teoretických a praktických řídících znalostí a činností,..“ (kolektiv autorů 

Encyklopedický dům, 2006) 

Vzdělávání je dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání definováno 

jako „proces zahrnující složku výchovnou i vzdělávací“ (Smolíková, online). Andragogický 

slovník tento pojem zase definuje jako: „Proces uvědomělého a cílevědomého 

zprostředkování a aktivního utváření a osvojování soustavy vědeckých a technických 

vědomostí, intelektuálních a praktických dovedností a lidských zkušeností, utváření 

morálních rysů a osobitých zájmů… společensky zabezpečovaná diferencovaná činnost 

vzdělávacích institucí-škol všech stupňů a zaměření, včetně institucí vzdělávání dospělých.“ 

(Palán, online) 

 

Předškolní vzdělávání je v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání definováno jako: 

„vzdělávací proces realizovaný v mateřské škole a řízený pedagogem, během něhož si dítě 

osvojí základy → klíčových kompetencí a → vzdělávací obsah stanovený pro etapu 

předškolního vzdělávání, v rozsahu, který odpovídá jeho individuálním možnostem.“ 

(Smolíková, online). 

 

M. Dvořáková hovoří o managementu vzdělávání jako o obecném zužujícím pojetí, kdy jsou 

za vzdělávací organizace považovány instituce, poskytující formální vzdělávání. Vzdělávání 

neprobíhá jen v dětství, jak může být z odborné literatury mylně chápáno, ale jako vědní 
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obor a pole praxe je zařazeno řízení vzdělávání až po dospělost a stáří. Lze tedy hovořit i o 

oblasti vzdělávání neformální a další. Existence neformálního a informálního vzdělávání 

není v přílišném obecném dění. (Dvořáková, in kolektiv autorů Trojan, Tureckiová, Trunda, 

Dvořáková, 2015, s.9-10) Tureckiová (2015; in kolektiv autorů Trojan, Tureckiová, Trunda, 

Dvořáková, 2015, s. 16) zase uvádí, že se donedávna v České republice management 

vzdělávání vyvíjel v užším kontextu managementu školského, který je definován jako 

„celkový systém řízení školství v zemi,.. jde o plánování, organizování, financování, 

monitorování, evaluace různých oblastí fungování školství.“ (Průcha, Walterová, Mareš, 

2003, s. 244)  

Školský management je „aplikovaná humanitní věda zabývající se řízením a vedením škol a 

školských zařízení.“ (Kohoutek, online) 

Management preprimárního vzdělávání náleží právě do formálního vzdělávání počátečního. 

(Dvořáková, in kolektiv autorů Trojan, Tureckiová, Trunda, Dvořáková, 2015, s.11).  

Koncept řízení 

 

Pojem koncept řízení dlouho zastřešoval po obsahové stránce veškerý administrativní 

provoz. Nyní je z něj oddělen koncept vedení, jinými slovy school management, obsahující 

každodennost a její nároky. Vedení školy pak pojmenováváme school leadership. Naopak 

správa školy – school governance dohlíží na základní směřování školy – vedení a řízení. 

Mezi vedením a řízením vzniká potenciálně synergický vztah, obě činnosti jsou nezbytné 

v praxi školy a mohou se tak i vzájemně překrývat. (Pol,2009, s.28-31) 

„Manažer, pokud je současně i leaderem, povzbuzuje energii pracovníků, dodává jim 

sebedůvěru a táhne je vpřed svým osobním nasazením. Nestojí „proti“ svým zaměstnancům 

ani „nad nimi“ ale „spolu“ s nimi udává směr.“ (Syslová, 2012 b, s. 47) 
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Tabulka č. 1 Vedení, řízení a správa školy v přehledu  

Český 

termín 

Anglický 

termín 

Teoretické 

zázemí 

Základní 

pojmy 

Hlavní 

aktéři 

Podstata 

Vedení 

školy 

School 

leadership 

Škola jako 

zevnitř se 

rozvíjející 

dynamická 

jednotka 

Vize, rozvoj, 

strategie, 

budoucnost 

Převážně 

zaměstnanci 

školy 

Vedení školy směrem 

k lepší kvalitě 

Řízení 

školy 

School 

management 

Škola jako 

spolehlivě 

fungující 

organizační 

jednotka 

Řád, systém, 

struktura, 

organizace, 

operativa, 

současnost 

Převážně 

zaměstnanci 

školy 

Zajišťování 

podmínek pro 

realizaci snah vést 

školu směrem k lepší 

kvalitě 

Správa 

školy 

School 

governance 

Škola jako 

místo 

realizace 

zájmů 

širokého 

spektra 

(převážně 

vnějších 

skupin) 

Celkový chod-v 

každodennosti i 

strategickém 

směřování 

Zástupci 

rodičů a 

dalších 

místních 

zájmových 

skupin, 

učitelů, 

někdy i 

věkem 

dospělých 

žáků 

Dohled nad vedením 

i řízením školy 

(Pol, 2009, s.37) 

Manažer 

 Řízení (také management) neboli „dělat věci správně“ v činnostech zahrnuje dohodnuté 

organizační struktury (jejich vytvoření a udržování), které by měly umožňovat vhodné 

podmínky pro učení. Je zde zdůrazněn zejména význam plánování stanovování cílů, 

komunikační systémy, monitorovací systémy, role a odpovědnosti jednotlivých pracovníků. 

(Pol, 2009, s.30-31) 

„Hlavním úkolem vedoucího pedagogického pracovníka (manažera) je motivace a stimulace 

zaměstnanců. Každý člověk je jiný, liší se věkem, uznáváním hodnot, ekonomickým zázemím 

apod. a každého motivuje něco jiného, někoho pochvala, uznání, jiného třeba jen finanční 

odměna. Vedoucí pedagogický pracovník by měl být schopen rozpoznat jejich potřeby a 
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vědět, jak motivovat a stimulovat skupinu, tým a jednotlivce požadovaným způsobem.“ 

(Syslová, 2012 b, s. 49) 

 

Lídr 

Autorka Trojanová (2014, s.9) hovoří o vedení, angl. leadershipu, jako o výrazu, jež vznikl 

ve 2.pol.20.století. „Dříve bylo vedení lidí součástí managementu. Důvodem osamostatnění 

vedení je především důraz této činnosti na spolupráci vedoucího pracovníka s podřízenými, 

která se v současné době dostává do popředí.“ 

 Vedení (také leadership) neboli „dělat správné věci“ je typicky spojováno se změnami a 

pohybem v organizaci, jakožto vize, mise, strategické záležitosti, hodnoty, transformace, 

orientace na výsledky, na cíle a lidi. (Pol, 2009, s.29-30) 

„Neexistuje příliš profesí, o kterých lze říci, že jsou synonymem leadershipu. Vzdělávání je 

jednou z nich. Učitelé si však sami zvolili usnadnění vzdělávacího procesu právě samotným 

leadershipem. Leadership je komplex fenoménu, který má mnoho definic a je interpretován 

v mnoha podobách. Při bližším poznání v pozici vedoucího pracovníka je zřejmé, že v sobě 

role lídra odráží kulturní tradici, zkušenosti, postoje a individuální hodnoty daného jedince. 

Navzdory všech možných definic, kterým byl pojem „leadership“ definován jsou tyto body 

považovány jako klíčové: leadership je proces, leadership zahrnuje vliv, leadership se 

objevuje ve skupinách a leadership zahrnuje společné cíle. Leadership je proces, kdy 

ovlivňuje jednotlivec skupinu jednotlivců, aby dosáhli společného cíle“ (Northouse, Lee, 

2016, s. 1-2, vlastní překlad) 

 „Mít leadera v pracovním týmu je velice důležité, protože bez něj se jen velmi těžko 

dosahuje stanovených cílů. V současnosti se často tento rozdíl nevidí a manažeři dosahují 

cílů svou formální silou pravomocemi, které jsou jim svěřeny. Ovšem tato strategie je 

z dlouhodobého hlediska velmi krátkozraká a nefunkční.“ (Syslová, 2012 b, s. 47)  

Autoři Northouse a Lee (2016, s.15, vlastní překlad) poukazují na hlavní znaky lídra, kterými 

jsou: 

- Inteligence 

- Sebevědomí 
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- Odhodlání 

- Čestnost 

- Družnost  

Na druhou stranu však výše zmínění autoři nezapomínají opomenout, že struktura týmu je 

velice důležitá pro organizaci, která by se měla umět rychle přizpůsobit změnám a rychle na 

ně reagovat. Na základě těchto schopností vznikají tyto efektivně fungující organizační týmy 

k žádoucím výsledkům jako je vyšší produktivita, efektivnější využití zdrojů, lepší 

schopnost rozhodování a řešení problémů, kvalitnější výsledky a postup, lepší inovace a 

kreativita. (Parker, 2012; in Northouse, Lee, 2016, s. 131, vlastní překlad). 

 

- Styly vedení 

„Charakteristice stylů řízení odpovídá základní rozdělení výchovných stylů, které se 

objevuje v odborných publikacích. Důležitým faktorem je zde využití autority v působení na 

ostatní. V managementu MŠ se zohledňuje, nakolik důvěřuje vedoucí pracovník svým 

podřízeným, jakou roli jim ponechává v procesu plnění cílů a jakým stylem je vede.“ 

(Syslová, 2012 b, s. 53) 

Trojanová (2014, s.74-75) jmenuje styly vedení na základě vizí: 

- Autoritativní styl: ředitelem je vize školy striktně stanovená a vyžadovaná 

v naplňování (názory ostatních pracovníků ho nezajímají). 

- Autoritářský styl (vykořisťovatelský): směřování autoritativního směru k šikaně 

podřízených (bossing). 

- Konzultativní styl: názor a konzultace nad činností vedoucího pracovníka 

s podřízeným (motivující). 

- Participativní styl: akceptován vedoucím pracovníkem i jiný názor, vize. 

- Delegativní styl: tvorba vize je vedoucím pracovníkem předána na druhého 

pracovníka (velmi motivující, ideální, pokud je podřízený vybaven patřičnými 

znalostmi). Tento styl je také často značen jako liberální („volná ruka“), není však 

příliš používán. 
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- Demokratický styl-spojení konzultativního, delegativního a participativního stylu 

vedení.  

V níže uvedené tabulce je charakterizováno použití výše zmíněných stylů vedení  

Tabulka č.2 Styly vedení 

Název stylu vedení Použití 

autoritativní - Ohrožení bezpečnosti (evakuace školy) 

- Dodržení hygienických norem (přerušení dodávky elektřiny – 

výdej obědů) 

- Dodržení zákonných předpisů (vyčerpání finančních 

prostředků do určitého termínu) 

participativní a 

konzultativní 

- Změny školního vzdělávacího programu (vzdělávací týmy) 

- Udělení kázeňských opatření (pedagogická rada) 

delegativní - Výběr učebnic a pomůcek (vedoucí vzdělávacích týmů) 

- Nákup čistících prostředků v rámci stanoveného objemu 

finančních prostředků (vedoucí technického úseku) 

liberální - Volba didaktických metod podle školního vzdělávacího 

programu (pedagogičtí pracovníci) 

- Výběr nového nábytku do kabinetů v rámci daného finančního 

limitu (pracovníci v kabinetu) 

(Trojanová, 2014, s. 75) 

 

- Kompetence 

„..kompetence obsahuje kromě znalosti i dovednosti a další složky, například zkušenosti. 

V anglicky psané literatuře se objevují dva výrazy, překládané do češtiny jako kompetence: 

kromě competence, které je překládáno většinou jako znalost či dovednost, se objevuje výraz 

competency, jenž vymezuje činnosti pracovníka určené organizační strukturou, tedy jeho 

pravomoci a odpovědnost.“ (Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012, s. 22-23) 

Hutmacher (1997, s.45) se zase zmiňuje o kompetencích jako termínu, který je zmiňován ve 

všem, co se týká učení a vzdělávání, i když tento fakt ve vzdělávacích systémech nebyl vždy 

běžný.  Je zde však popisováno i to, co je od dětí požadováno, a to pojmy znalost a hodnota, 

jež jsou stále více využívány. Termín kompetence je možno slyšet z úst manažerů či jiných 

odborníků ve smyslu toho, co má či mělo být v oblasti škol a vzdělávacích systémů. 
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Kompetencím náleží dvě roviny, a to kompetence od jiného (pravomoc, odpovědnost, 

příslušnost) a kompetence od sebe (schopnost, dovednost, způsobilost). Kompetentní 

pracovník by mohl být zobrazen třemi dimenzemi – umím (kompetence od sebe), mohu 

(kompetence od jiného) a chci (kompetence od sebe-motivace). (Lhotková, Trojan, 

Kitzberger, 2012, s.23) 

 

- Kompetenční modely 

Využívané kompetence v praxi jsou nazývány kompetenčními modely. Aby mohl pracovník 

úspěšně naplnit cíle svého pracovního místa, tak je zapotřebí, aby byl vybaven potřebnými 

kompetencemi. V pedagogice není až tak zažitý pojem kompetenční model, nýbrž 

„standard“, i když byla v roce 2009 v rámci MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy) rozvinuta jakási diskuze na toto téma, doposud není znán oficiální výsledek. 

Hlavní důvod pro vytvoření kompetenčního modelu je právě výběr a hodnocení pracovníků 

v organizaci, pokud je výsledek negativní, potom je vzdělávání zaměřeno na chybějící či 

nedostatečně rozvinuté kompetence. Pokud je výsledek naopak pozitivní, jsou osvojovány 

další kompetence, díky nimž je možnost dosahování vyššího stupně v rámci hierarchie. 

(Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012, s. 34-36) 

Kompetence lze měřit, kolektiv autorů Lhotková, Trojan, Kitzberger (2012, s.37) se zmiňuje 

o Hroníkově modelu v pěti stupních: 

1. Kompetence není příliš rozvinutá či úplně chybí, je třeba rychlého rozvoje – úroveň 

nedostatečná/ohrožující 

2. Existence kompetence v nejmenší možné míře, nutnost systematického rozvoje – 

podprůměrná/limitující úroveň 

3. Průměrně rozvinutá kompetence, soustředěnost na posílení – postačující/minimální 

úroveň 

4. Dostačující kompetence, možnost jejího upevnění – optimální úroveň 

5. Kompetence excelentní úrovně-není možnost dalšího rozvoje 

Aby se dostala kompetence na požadující úroveň, je zde možnost při hodnotícím pohovoru 

stanovit další kroky, lze využít hospitací u kolegů nebo vzdělávání.  
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- Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence se v Rámcovém vzdělávacím programu předškolního vzdělávání (RVP 

PV) definují jako: „soubor požadavků na vzdělávání, zahrnující podstatné vědomosti, 

dovednosti, a schopnosti univerzálně použitelné v běžných pracovních a životních situacích; 

jako cílová kategorie (→ vzdělávací cíle) jsou kompetence podstatným východiskem pro 

stanovení vzdělávacího obsahu i podmínek vzdělávání v pedagogických dokumentech“ 

Klíčové kompetence v předškolním vzdělávání  jsou v Rámcovém vzdělávacím programu 

pro předškolní vzdělávání (RVP PV) zase definovány jako: „soubory elementárních 

poznatků, dovedností, schopností, postojů a hodnot dosažitelných v etapě předškolního 

vzdělávání; patří k nim kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence 

komunikativní, kompetence sociální a interpersonální, kompetence činnostní a občanské; 

orientace pedagoga k utváření klíčových kompetencí podstatným způsobem usměrňuje jeho 

práci (volbu forem a metod).“ (Smolíková, online) 

Autoři Veteška a Tureckiová (2008, s.59) zase definují klíčové kompetence v rámci 

Lisabonského procesu jako: „přenosný a univerzálně použitelný soubor vědomostí, 

dovedností a postojů, které potřebuje každý jedinec pro své osobní naplnění a rozvoj, pro 

zapojení se do společnosti a úspěšnou zaměstnatelnost.“ Jak lze tedy zobecnit, tak klíčové 

kompetence jsou více obecné a nelze je vztahovat na konkrétní místo, jsou promítány do 

osobnostních a sociálních kompetencí z hlediska kompetenčních modelů.  (Lhotková, 

Trojan, Kitzberger, 2012, s. 38) 

Veteška a Tureckiová (2008, s.40) také zmiňují Mertensonovu koncepci klíčových 

kompetencí, která vyzdvihuje tyto klíčové kompetence: zodpovědnost, dobré pracovní 

vlastnosti, sociální přizpůsobivost, radost z práce, připravenost k podávání výkonu, myšlení 

v souvislostech, samostatné jednání. 

Struktury a procesy řízení 

„Vedení lidí patří podle Trundy a Břízy (2012) mezi manažerské funkce školského 

managementu. V minulosti bylo podceňováno a řešeno převážně intuitivně. V současnosti se 

ukazuje, že vést lidi je nejobtížnější činností manažera, které je potřeba věnovat zvýšenou 
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pozornost. Vedení lidí představuje proces sociálního vlivu v kultuře školy, kterým manažeři 

dosahují dobrovolné účasti podřízených na plnění cílů skupiny nebo organizace. Ředitel 

mateřské školy potřebuje k zvládnutí vedení svého týmu rozvinutou schopnost vést lidi, mít 

nadhled a osobní zralost, chuť brát na sebe zodpovědnost, rozhodnout a také širokou škálu 

odborných, organizačních a komunikačních dovedností.“ (Syslová, 2012 b, s. 46-47) 

Předávání odpovědnosti a pravomocí 

- Delegování 

Autor Geropp (2014, s.11) považuje delegování za hlavní faktor manažerského úspěchu. 

Delegování, jako ústřední prvek vedení lidí, naplňuje manažerskou roli prostřednictvím lidí, 

které manažer vede. Úspěšný a výkonný manažer by měl disponovat: „vůlí či ochotou 

přenášet úkoly na podřízené, a to i ty, které nerad dává z ruky; schopností delegovat 

správným lidem, ve správný čas a správným způsobem.“  

Syslová (2012, s.55) vysvětluje delegování tak, že „manažer seznámí s úkolem, předá 

informace a deleguje odpovědnost za celé řešení na skupinu, skupina řeší vše sama, manažer 

musí být připraven vstoupit do procesu, do situace i v případě komplikací.“ Proces považuje 

za velice obtížný a bývá dlouhodobou záležitostí, proto schopnost zvládnout delegovat značí 

vyzrálost a kritérium úspěšnosti vedoucího pracovníka. (Syslová, 2012, s. 278)  

Každý manažer by si přál mít tým efektivně pracující zaměstnance, kterým by mohl bez 

obav delegovat úkoly. Pokud se manažer do této situace dopracuje, tak lze postupovat podle 

jakéhosi desatera:  

1. Na čem podřízený zaměstnanec pracuje (zjistit situaci) 

2. Ověření předpokladů, znalostí, zkušeností a dovedností (zeptat se) 

3. Vysvětlení zadaného úkolu (ověřit porozumění) 

4. Najít užitek úkolu pro zaměstnance, jenž je delegován 

5. Motivace, vyjádření důvěry, pochvala 

6. Nabídka podpory ve formě rad, koučování, školení.. 

7. Empatie, aktivní naslouchání a reakce 

8. Zjištění obav, upozornění na rizika, ukázání východiska 

9. Poskytnutí prostoru pro iniciativu, nápady a návrhy 
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10. Ukázat důležité souvislosti, cíl a kontext úkolu 

(Geropp, 2014, s.14) 

Kolektiv autorů Šikýř, Borovec, Trojanová (2016, s.32) zase poukazuje na nevýhody 

delegování pravomocí, které bezesporu delegování má a zmiňují jejich odstranění. Kladou 

pak i důraz na uvědomění si základního principu vedení lidí, které nazývají tzv. výchovou 

následníků. 

Tabulka č. 3 Delegování 

Nevýhoda delegování Odstranění nevýhody 

Vyšší nároky na koordinaci Vytvoření funkční organizační struktury, časové 

vymezení 

Pocit nenahraditelnosti Zamyslet se nad přínosem práce, kterou je možné 

delegovat, a práce, která souvisí s funkcí ředitele 

školy 

Vysvětlit někomu jinému, co udělat, je 

náročnější než udělat věc samostatně 

Časové zdržení se týká pouze úvodní fáze, poté jde o 

činnosti, které se opakují 

Horší kvalita odvedené práce Přejít na úroveň leadershipu (úkolem je rozvoj lidí), 

zajistit potřebné vzdělávání 

Velká pravomoc podřízeného, ztráta 

kontroly 

Jasně popsat kontrolní mechanismy v pracovní 

náplni (např. zapojení zástupce ředitele) 

Ztráta vlastní prestiže Být si vědom svého postavení a mít dostatečnou 

autoritu 

(Šikýř, Borovec, Trojanová, 2016, s.32) 

1.2 Personální management 

K řízení školy neodmyslitelně patří personální práce neboli personalistika. „S právní 

subjektivitou a autonomií mateřských škol se zcela přirozeně dostala do větší pozornosti 

oblast vedení lidí-leadership a personalistika, které hrají stále větší roli v řízení mateřských 

škol.“ (Syslová, 2012 b, s. 46) Za fungování personalistiky ve škole zodpovídá ředitel školy 

a ostatní vedoucí pracovníci. Strategické cíle školy jsou naplňovány schopnostmi a motivací 

podřízených pracovníků, které vedoucí pracovníci využívají. Využívají k tomu personální 

činnosti, pod kterými se skýtá výběr, hodnocení, odměňování nebo vzdělávání zaměstnanců. 

Škola naplňuje svůj stanovený cíl, pokud zajistí dostatek schopných a motivovaných 

zaměstnanců, ať už pedagogických či nepedagogických, jelikož výkon těchto zaměstnanců 
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určuje i výkon školy. Na první místo by se zařadily pracovní podmínky, pracovní prostředí, 

technické podmínky, časové a sociální podmínky. Dále by měl ředitel efektivně stimulovat 

zaměstnance, vedoucí k vnitřní motivaci zaměstnanců. Obtížně regulovatelné však zůstávají 

schopnosti chování a odborné schopnosti lze rozvíjet pouze částečně. (Šikýř, Borovec, 

Trojanová, 2016, s.15-17) 

Kolektiv autorů Šikýř, Borovec a Trojanová (2016, s.17-18) definují moderní pojetí 

personalistiky, která se týká vedení a řízení lidí dle Armstronga a Stephense (2008, s.17): 

„Řízení (management) se týká realizace strategických cílů organizace pomocí optimálního 

zabezpečování, rozdělování, využívání a rozvíjení všech potřebných zdrojů (materiálních, 

finančních, informačních, lidských). Vedení (leadership) se zaměřuje na rozhodující zdroj, 

to znamená na lidi, a týká se schopnosti přesvědčovat a podněcovat lidi k vykonávání 

sjednané práce, dosahováním požadovaného výkonu a realizaci strategických cílů 

organizace. Účinné řízení lidí vyžaduje účelné vedení lidí.“ 

Pracovní místo personalisty není obvyklé ve školách, avšak ve větších školách je zde 

možnost o vytvoření tohoto nového pracovního místa. Další možností je spolupráce 

s poskytovateli personálních služeb. Tyto personální poradenské společnosti využívají 

outsourcing personálních činností, které využívají cizích zdrojů, za pomocí kterých jsou 

zajišťovány vybrané personální činnosti. Většina pravomocí a odpovědností v oblasti řízení 

školy však přesto náleží řediteli a ostatním vedoucím pracovníkům. (Šikýř, Borovec, 

Trojanová, 2016, s.33-34) 

Dle Koubka (2010, s.15) jsou však pojmy personální práce a personalistika velice obecnými 

pojmy při řízení organizace. Personální práce v hierarchii firmy řízení organizace je dělena 

v jakési její vývojové fáze či koncepce. Zmíněnými fázemi jsou označovány termíny řízení 

lidských zdrojů, personální administrativa a personální řízení.  

Řízení lidských zdrojů  

Nejvýznamnějšímu postavení se zde dostává lidskému zdroji – člověku, lidské pracovní síle. 

(Koubek, 2010, s.15) 
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Personální administrativa 

„Personální administrativa (správa) představuje historicky nejstarší pojetí personální 

práce, které chápalo personální práci jako službu, zajišťující v první řadě administrativní 

práce a administrativní procedury spojené se zaměstnáváním lidí, pořizováním, 

uchováváním a aktualizací dokumentů a informací týkajících se zaměstnanců a jejich 

činností a poskytování těchto informací řídícím složkám organizace. Personální práce v 

podobě personální administrativy přežívá až do současné doby v organizacích, v nichž je 

význam personální práce k vlastní škodě nedoceňován.“ (Koubek, 2012, s. 14) 

- Personální činnosti 

Personální činnosti jsou nezbytné k dosažení strategických cílů školy a naplňují úkoly 

personalistiky. Při souladu mezi organizační strukturou, systémem personálních činností a 

strategií je dosahována podstata úspěšného řízení školy. Na základě dlouholeté koncepce 

řízení, jejímž výsledkem je definován smysluplný cíl vč. způsobu fungování a dochází tak 

k očekávanému výkonu, musí být posouzen stav nynější (silné a slabé stránky, příležitosti a 

hrozby), hospodaření školy (při zohlednění vlivů okolí, které se neustále mění), co 

nejvhodnější postup zabezpečování a využití a rozvoj disponibilních zdrojů. Za disponibilní 

zdroje jsou považovány materiální, informační, finanční a lidské zdroje. Tento výsledek je 

potom považován za strategii organizace. K naplnění organizační struktury je zapotřebí 

vhodné uspořádání jak zaměstnanců, tak ostatních zdrojů, aby docházelo k požadovanému 

výkonu pomocí sjednané práce. Optimální systém personálních činností přispívá k dosažení 

požadovaného výkonu pomocí sjednané práce.  (Šikýř, Borovec, Trojanová, 2016, s.18)  

 

- Pracovní výkon 

„Pracovní výkon je výsledek práce a chování zaměstnance vyjádřený množstvím práce, 

kvalitou práce, včasností práce, přístupem k práci, přítomností v práci, apod.“ (Šikýř, 

Borovec, Lhotková, 2012, s.107). 

Pracovní výkon je systematicky řízen ředitelem školy a dalšími vedoucími pracovníky. 

Prostřednictvím dosahování pracovního výkonu, jež je vedoucími zaměstnanci od 
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podřízených zaměstnanců vyžadován, směřuje k realizaci strategických cílů školy. 

Vzájemná dohoda mezi vedoucími a podřízenými zaměstnanci vede ideálně 

k požadovanému výkonu (na kterém se účastní jak rozvoj schopností, tak motivace 

pracovníků a vytvoření příznivých podmínek). Řízení pracovního výkonu také spočívá 

v přímé odpovědnosti vedoucích zaměstnanců za vedení a řízení svých podřízených 

zaměstnanců, vedoucí k výkonu sjednané práce, realizaci strategických cílů. Hodnocení 

zaměstnanců neboli systematické získávání a poskytování zpětné vazby o pracovním výkonu 

je považováno za nástroj řízení pracovního výkonu, a to výkonu skutečného, jež je sledován 

vedoucím zaměstnancem. (Šikýř, Borovec, Lhotková, 2012, s.108) 

Efektivní řízení pracovního výkonu dle Šikýře, Borovce a Lhotkové (2012, s. 108-109) je: 

„realizovat řízení pracovního výkonu v souladu s podmínkami školy, integrovat řízení 

pracovního výkonu do systému personálních činností, aplikovat řízení pracovního výkonu 

na všechny zaměstnance.“ Je také zapotřebí definovat role zaměstnance, která je vedoucím 

pracovníkem vymezena, a to: „co se od zaměstnance očekává (obsah práce), čeho má 

zaměstnance dosáhnout (výsledky práce) a co k tomu zaměstnanec potřebuje (schopnosti, 

motivace a podmínky k práci).“ 

Při možnosti dosažení požadovaného výkonu zaměstnanců je třeba škole umožnit ovlivnit 

podstatné determinanty jejich výkonu, za které jsou považovány schopnosti a motivace, 

podmínky pro výkon práce. Za základ tohoto systému jsou považovány personální činnosti: 

Výběr-škola zabezpečuje schopné a motivované zaměstnance k vykonávání sjednané práce 

a dosahování požadovaného výkonu. 

Hodnocení-škola posuzuje skutečný výkon zaměstnanců za účelem jejich efektivního řízení, 

spravedlivého odměňování a soustavného vzdělávání k vykonávání sjednané práce a 

dosahování požadovaného výkonu.  

Odměňování-škola spravedlivě oceňuje skutečný výkon zaměstnanců a efektivně stimuluje 

zaměstnance k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu. 

Vzdělávání-škola soustavně utváří, prohlubuje a rozšiřuje schopnosti (znalosti, dovednosti 

a chování) zaměstnanců k vykonávání sjednané práce a dosahování požadovaného výkonu.  

(Šikýř, Borovec, Trojanová, 2016, s.18-19) 
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Tabulka č. 4- Role vedoucích zaměstnanců v personalistice  

Personální činnost Role vedoucích zaměstnanců 

Vytváření a analýza 

pracovních míst 

- Spoluvytvářejí podřízená pracovní místa a zpracovávají jejich 

popisy a specifikace. 

Plánování 

zaměstnanců 

- Definují cíle organizační jednotky, stanovují celkovou potřebu 

zaměstnanců, odhadují pokrytí celkové potřeby zaměstnanců 

z vnitřních zdrojů, stanovují čistou potřebu zaměstnanců. 

- Řeší nadbytek nebo nedostatek zaměstnanců, navrhují personální 

rozvoj zaměstnanců. 

Obsazování volných 

míst 

- Identifikují potřebu obsadit volné pracovní místo, zvažují 

alternativní obsazení volného pracovního místa, sestavují popis a 

specifikaci volného pracovního místa. 

- Identifikují vnitřní a vnější zdroje zaměstnanců, spolurozhodují o 

kritériích a metodách získávání a výběru zaměstnanců. 

- Spolupracují při běžném výběru vhodných uchazečů, účastní se 

výběru nejvhodnějšího uchazeče, posuzují životopisy vhodných 

uchazečů, vedou výběrové pohovory s vhodnými uchazeči. 

- Rozhodují o přijetí, nebo odmítnutí vhodného uchazeče, jednají 

s vybraným uchazečem o podmínkách vzniku pracovněprávního 

vztahu. 

- Odpovídají za adaptaci (odborné zpracování a sociální začlenění) 

přijatého zaměstnance. 

Řízení pracovního 

výkonu a hodnocení 

zaměstnanců 

Spolu s podřízeným zaměstnancem:  

- definují roli zaměstnance v organizaci 

- uzavírají dohodu o pracovním výkonu (stanovují pracovní a 

rozvojové cíle, nezbytné požadavky na schopnosti a motivaci 

zaměstnance, odpovídající kritéria a metody řízení a hodnocení 

zaměstnance) 

-  řídí pracovní výkon (výsledky práce a chování) a rozvoj 

zaměstnanců během určeného období (zpravidla roku), 

- uskutečňují hodnocení zaměstnance poskytován í zpětné vazby) a 

realizují výsledky hodnocení zaměstnance v každodenní práci. 

Odměňování 

zaměstnanců 

- Spolupracují při hodnocení práce a pracovních podmínek a 

určování diferenciací v odměňování podle složitosti, odpovědnosti 

a namáhavosti práce a podle obtížnosti pracovních podmínek.  

- Hodnotí zaměstnance a určují diferenciace v odměňování podle 

obtížnosti pracovního výkonu.  

- Řídí náklady práce, zajišťují efektivnost systému odměňování a 

dodržování právních a vnitřních předpisů upravujících 

odměňování zaměstnanců. 

Vzdělávání 

zaměstnanců 

Spolu s podřízenými zaměstnanci:  

- identifikují potřebu vzdělávání 

-  plánují vzdělávání 
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- realizují vzdělávání 

- vyhodnocují vzdělávání. 

Péče o zaměstnance 

a pracovní 

podmínky 

- Zajišťují dosažení příznivých hodnot všech proměnných, které 

ovlivňují schopnosti, motivaci a výkon zaměstnanců v pracovním 

procesu při vykonávání sjednané práce a dosahování 

požadovaného výkonu (pracovní doba, pracovní prostředí, 

bezpečnost a ochrana zdraví při práci apod.). 

Formování 

pracovních vztahů 

- Zajišťují dosažení vyhovující úrovně formálních i neformálních 

vztahů, které vznikají v souvislosti s výkonem závislé práce mezi 

zaměstnanci, zástupci zaměstnanců a zaměstnavatelem.  

- Vlastním příkladem prosazují a podporují pouze žádoucí a 

přijatelné chování a jednání zaměstnanců. 

Využívání 

personálního 

informačního 

systému 

- Spolu s personalisty reprezentují klíčové uživatele personálního 

informačního systému.  

- Zpracovávají personální údaje potřebné k plnění povinností 

vyplývajících z právních předpisů a zabezpečování personální 

práce v organizaci.  

- Spolupracují a spolurozhodují při zavádění a využívání 

personálního informačního systému. 

(Šikýř, Borovec, Trojanová, 2016, s.30-31) 
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2 Řízení preprimárního vzdělávání 

2.1 Mateřská škola 

Definice mateřské školy dle Průchy, Walterové, Mareše (2003, s.118) zní: „Školské zařízení 

navazující na výchovu dětí v rodině a v součinnosti s ní zajišťující všestrannou péči dětem 

zpravidla ve věku od 3 do 6 let.“  Je zde však zde důležité zmínit novou povinnost v oblasti 

předškolního vzdělávání, na kterou poukazuje Štoček (2016, s. 73), kdy dochází v rámci § 

34 a zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, které nabylo 

účinnosti ke dni 1.1.2017, povinnost předškolního vzdělávání. „Zákonný zástupce dítěte je 

povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst.2) v kalendářním roce, 

ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Dítě, pro které je předškolní 

vzdělávání povinně se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem 

ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu.“ 

Autor Štoček (2016, s.73) dále mluví o docházce do mateřské školy takto: „Povinné 

předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to 

v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.“ Dítě může plnit povinnost 

předškolního vzdělávání také individuálním vzděláváním, které není podmíněno 

pravidelnou denní docházkou do školského zařízení, může být vzděláváno v přípravné třídě 

základní školy či ZŠ speciální nebo vzděláváním na zahraniční škole v ČR. 

Základní podmínka mateřské školy je její zápis do Rejstříku škol a školských 

zařízení, na základě tohoto splnění je škola součástí vzdělávací soustavy a může vykonávat 

svoji činnost a získávat finanční prostředky ze státního rozpočtu. (Syslová, 2012, s. 75) 

„Žádost o zápis nové MŠ (právnické osoby) podává zřizovatel, zakladatel nebo jiná osoba 

(navrhovatel), která je oprávněna jednat za ni do jejího vzniku. Po vzniku právnické osoby, 

nebo pokud se jedná o MŠ, která má být připojena k právnické osobě, která již v té době 

vykonává činnost jiné školy, je navrhovatelem právnická osoba a také její zřizovatel.“ 

(Syslová, 2012, s. 77) 
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Mateřská škola je v rámci každé třídy naplněna do kapacity 24 dětí, zřizovatel však 

může stanovit výjimku, která je daná s maximálním počtem 28 dětí na 1 třídu. (Syslová, 

2015, s.44) 

Funkce současné mateřské školy 

Šmelová (2006, s.119) vyzdvihuje 5 funkcí mateřské školy. 

- Funkce pečovatelská-je zajišťována odborná péče předškolním dětem v předškolním 

zařízení – mateřské škole a zároveň děti vede k péči o zdraví 

- Funkce vzdělávací – mateřskou školou je poskytováno předškolní vzdělávání, které 

rozvíjí dítě, zároveň pak učení a poznávání, díky čemuž vytváří předpoklady při 

pokračování ve vzdělávání a podporuje individualitu každého dítěte 

- Funkce socializační – na základě druhotné socializace v mateřské škole si děti 

osvojují hodnoty založené na naší společnosti, předškolní institucí je doplňována 

rodinná výchova 

- Funkce integrační – mateřskou školou jsou vytvářeny předpoklady pro celoživotní 

vzdělávání, mateřská škola nese podíl na vytvoření základů klíčových kompetencí a 

dochází ke snazší uplatitelnosti ve společnosti znalosti 

- Funkce personalizační – kladen důraz na individualitu dítěte, jeho samostatnosti a 

schopnosti vystupovat jako samostatná bytost 

Kolektiv autorů Trojan, Trojanová, Trunda (2016, s.95) citují jasně: „Na jedné straně šílí 

dříve pojmenované hlasy o snižování významu školy, na druhé straně již samotný seznam 

funkcí školy hovoří jasně proti těmto argumentům.“ Moderní škola pak v sobě skrývá 

neustálou interakci s rodiči a partnery školy na každodenní úrovni, stejně tak otevřenou 

komunikaci s okolím.  

Výše zmínění autoři Trojan, Trojanová, Trunda (2016, s.96-98) jmenují funkce školy: 

1. Socializační a personalizační funkce – „.spočívá v předávání vzorců chování, 

propojení rodiny a školy, závisí na kultuře školy,.. v současné době je v oblasti 

socializace škola jako místo setkávání naprosto unikátní a jedinečná. Nemá obdoby 

mezi jinými organizacemi, protože je v našem kontextu určena pro všechny děti bez 

rozdílu pohlaví, rasy, původu či náboženského přesvědčení.“ 
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2. Integrační funkce – „vyplývá z potřeby udržení soudržnosti společnosti, postoje a 

dovednosti k sociální interakci a komunikaci v multikulturní společnosti, tolerance 

k odlišnostem, potřebný respekt k jinakosti, integrace jednotlivců, zvládání 

nečekaných sociálně obtížných situací.“ 

3. Ochranná funkce – zaštiťuje pocit bezpečí a vzájemnou důvěru, zejména je třeba zde 

zmínit zranitelnost předškolních dětí v oblasti manipulace (reklama, filmy, televize, 

apod.) 

4. Diagnostická funkce – zde je patrná blízká souvislost s funkcí integrační, klade důraz 

na přístup k dítěti jako k individuu, učitel potřebuje stanovit diagnózu každého dítěte, 

aby mohl být zdárně rozvíjen, zde je však nutná spolupráce i s dalšími lidmi-rodinou, 

PPP (pedagogicko-psychologickou poradnou) a případně s dalšími institucemi. 

5. Metodologicko-koordinační funkce- „jde o řízení procesů učení, systematizaci 

poznatků, sociální zkušenost, základy celoživotního učení, rozšíření příležitostí pro 

získávání poznatků z různých zdrojů.“ 

6. Kvalifikační funkce – „znamená rozvíjení pracovních návyků a dovedností 

potřebných pro uplatnění na trhu práce. Zde právě může dojít k nepochopení 

vzhledem k nemožnosti predikce vývoje společnosti, počtu pracovních míst, struktury 

pracovníků i požadavků, které na ně budou v budoucnu kladeny.“ 

7. Etická a kulturační funkce – význam těchto funkcí poměrně roste, jedná se však o 

funkce, jež jsou velice komplikované, jelikož každé dítě přichází z jiného 

hodnotového prostředí. Škola zde pomáhá vytvořit sytém hodnot, porozumění a 

interpretace současného světa. 

Režim dne v MŠ 

Organizace dne v mateřské škole je jasně definován v Rámcovém vzdělávacím programu 

předškolního vzdělávání. Hovoří zejména o tom, že je zapotřebí, aby byl dostatečně pružný, 

a tím mohl reagovat na individualitu dětí a jejich aktuální potřeby v danou chvíli. Musí 

obsahovat aktivity zdravotně pohybové. Děti mají v mateřské škole potřebný klid, soukromí 

a bezpečí, je jim přizpůsoben adaptační režim, mají dostatek času pro spontánní i řízené hry, 

které jsou časově vyvážené. Děti pracují svým vlastním tempem a jsou podněcovány 

k experimentování a vlastní aktivitě. Pedagogové se věnují dětem a jejich vzdělávání, pracují 
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individuálně, skupinově i frontálně s dětmi. Plánují činnosti „na míru“ všem dětem ve vztahu 

k jejich individualitě, potřebám, možnostem a zájmům. Pro činnosti pedagogové využívají 

vhodné materiální podmínky a nepřekračují stanovené počty dětí v jednotlivých třídách, jež 

jsou minimálně spojovány. (Smolíková, online) 

Tabulka č. 5 Režim dne v Mateřské škole 4 pastelky 

7,00 – 8,30 spontánní aktivity a hry dětí, řízené individuální činnosti, předškolní příprava 

8,30 – 9,20 pohybové aktivity, hygienické, sebeobslužné činnosti, komunikativní kruh 

svačina 

9,20 – 10,00 denní program 

10,00 – 12 příprava a pobyt venku 

12 – 12,45 sebeobslužné činnosti, hygiena, příprava na obědoběd, hygiena, příprava na 

odpočinek 

 

12,45 – 14,15 klidové aktivity 

 

14,00 – 15,00 postupné vstávání, hygiena, pohybové aktivity, odpolední svačina, 

15,00 – 17,30 tvořivé činnosti, individuální aktivity, podle možnosti pobyt na školní 

zahradě. 

 

(MŠ 4 pastelky, online) 

Dokumentace v mateřské škole 

Povinná dokumentace mateřské školy je rozdělena do několika oblastí (Syslová a kol., 2015, 

s.288-297): 

- Oblast založení, zřízení školy a zápisu do rejstříku škol a školských zařízení (např. 

zakladatelská listina, kupní smlouva, stanovisko stavebního úřadu, stanovisko 

krajské hygienické stanice, doklad zápisu do obchodního rejstříku, čestné prohlášení, 

jmenovací dekret, apod.) 
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- Oblast vzdělávání a zajištění provozu školy (např. školní matrika-evidence dětí, 

doklady ohledně vzdělávání dětí, vzdělávací programy, třídní kniha, školní řád, 

záznamy z pedagogických rad, kniha úrazů, výjimky v počtech dětí, provozní řády) 

- Oblast organizace činnosti právnické osoby (organizační řád) 

- Pracovněprávní oblast (DVPP, žádost o přijetí do pracovního poměru+ seznámení, 

dotazník zaměstnance, posudky zdravotní způsobilosti, dohody, školení BOZP a PO, 

platový výměr, informace o právech a povinnostech, pracovní náplň, apod.) 

- Poskytování informací (spisový řád, výroční zpráva, dokumenty povinně 

zveřejňované školou) 

- Kontrola (vnitřní kontrolní systém MŠ, inspekční zprávy ČŠI, apod.) 

„V souladu s novými principy kurikulární politiky, zformulovanými v Národním 

programu rozvoje vzdělávání v ČR (tzv. Bílé knize) a zakotvenými v zákoně o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, se do vzdělávací soustavy zavádí 

nový systém kurikulárních dokumentů pro vzdělávání žáků od 3 do 19 let. Kurikulární 

dokumenty jsou vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní. Státní úroveň v systému 

kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání (NPV) a Rámcové 

vzdělávací programy (RVP). Zatímco NPV formuluje požadavky na vzdělávání, které jsou 

platné v počátečním vzdělávání jako celku, RVP vymezují závazné rámce vzdělávání pro jeho 

jednotlivé etapy (pro předškolní, základní, a střední vzdělávání). Školní úroveň představují 

školní vzdělávací programy (ŠVP), podle nichž se uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých 

školách. Školní vzdělávací program si vytváří každá škola podle zásad stanovených v 

příslušném RVP.“ (Smolíková, online) 

 

- Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání (RVP PV) 

Tento dokument obsahuje hlavní požadavky, pravidla a podmínky v oblasti vzdělávání dětí 

předškolního věku na úrovni instituce, týká se vzdělávacích institucí (školy a školská 

zařízení). Na základě tohoto dokumentu si mohou jednotlivé instituce vytvořit školní 

vzdělávací programy a svým vzdělanostním rámcem na něj volně navazuje základní 

vzdělávání. „RVP PV určuje společný rámec, který je třeba zachovávat. Je otevřený pro 

školu, učitele i pro děti a vytváří tak podmínky k tomu, aby každá škola, resp. pedagogický 
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sbor, jakákoli odborná pracovní skupina, profesní sdružení či každý jednotlivý pedagog 

mohli – za předpokladu zachování společných pravidel – vytvářet a realizovat svůj vlastní 

školní vzdělávací program.“ (Smolíková, online) 

- Školní vzdělávací program 

Školní vzdělávací program je podřízeným dokumentem RVP PV, napomáhá každé škole 

stanovit si vlastní vzdělávací program, jež vychází z konkrétních vnějších podmínek školy, 

jehož cílem je rozvoj kompetencí u dětí. (Trojan, Trojanová, Trunda, 2016, s.99) 

Školní vzdělávací program je v RVP PV definován jako: „Jedinečný dokument, podle něhož 

se uskutečňuje vzdělávání dětí v konkrétní mateřské škole; každá škola si vypracovává svůj, 

a to v souladu s RVP PV a konkrétními podmínkami školy.“ (Smolíková, online) 

ŠVP promítá vizi mateřské školy, která „zobrazuje představy o budoucnosti s idejemi a 

uznávanými hodnotami.“ (Syslová, 2015, s.64) 

 

2.2 Funkce ředitele v mateřské škole 

Manažerská funkce je definována ve dvou významech: 

1. „jako označení pozice, postu, do kterého byl pracovník jmenován nebo zvolen (např. 

funkce ředitele). 

2. „jako činnost, úkon, úkol.“ (Trojan, Trojanová, Trunda, 2016, s.16)  

Autoři Trojan, Trojanová, Trunda (2016, s.17-18) uvádějí, že jsou manažerské funkce 

různě vymezeny. Jejich pojetí je však nazýváno jako maticové zobrazení manažerských 

funkcí a uvádějí, že spolu funkce úzce souvisí. Kvalitní manažer ve školské sféře však 

musí vytvářet systémový přístup k realizaci, a to na manažerské úrovni, nikoli na úrovni 

organizace. Manažerské funkce lze rozdělit do dvou skupin, a to na sekvenční a paralelní. 

Sekvenční vytvářejí jisté časové úseky (sekvence), které na sebe logicky navazují. 

Konkrétně se jedná o plánování, organizování, výběr pracovníků, vedení lidí a 

kontrolování. U paralelních manažerských funkcí dochází k realizaci jednotlivých funkcí 

sekvenčních jako logické etapy, tyto funkce jsou – analýza, rozhodování a 

implementace.  
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Ředitel školy 

Podle Průchy, Walterové, Mareše (2003, s.206) je definován ředitel školy jako „Pracovník 

zákonem pověřený výkonem některých funkcí státní správy ve školství. Jeho kompetence ve 

vztahu ke škole, veřejnosti, obci, aj. jsou rozsáhlé- zejm. řídí školu, předškolní zařízení nebo 

školské zařízení, odpovídá za plnění učebních plánů a učebních osnov, za odbornou, 

výchovnou a vzdělávací práci, efektivní využívání finančních prostředků, jmenuje své 

zástupce atd. Ředitele školy jmenuje a odvolává příslušný školský úřad.“ 

Syslová (2012 b) se vyjadřuje ohledně pracovní pozice ředitele tak, že se nejedná o nikterak 

připravované místo pro pedagogického pracovníka. Tato pozice s sebou nese řadu 

odpovědnosti a plnění úkolů, na které nelze být v průběhu vzdělávání připraven. Ředitel 

musí být dobrým manažerem, který povede své kolegy vpřed, dobrým právníkem, který zná 

právní předpisy v oblasti školství a dobrým ekonomem, protože finance jsou taktéž 

v neposlední řadě důležitým faktorem v oblasti fungování daného školského zařízení.  

 

Funkce a role ředitele 

Trojanová (2014, s.9-12) mluví o pracovní pozici ředitele jako o funkci, ve které má ředitel 

možnost vykonávat více rolí. Funkcí je míněna jeho pracovní pozice a mezi jeho role patří 

role lídra, manažera, ale také role vykonavatele. Ředitel školy naplňuje školní vzdělávací 

program – dosahuje výsledku konáním přímé vyučovací povinnosti. Role vykonavatele pro 

ředitele představuje roli řadového pracovníka, který je nyní podřízen vedoucímu, kterému 

náleží konkrétní vzdělávací tým. Vize organizace je určena ředitelem školy, jejím lídrem, ve 

spolupráci s dalšími pracovníky školy, kteří jsou motivováni k jejímu naplnění. Klíčovou 

roli zde hraje komunikace, díky které získává ředitel zpětnou vazbu o činnosti, a je schopen 

zajistit potřebný rozvoj pro své zaměstnance v případě potřeby. V rámci těchto činností 

ředitel volí ideální styl vedení, jenž napomáhá dané situaci a průběžně je nucen řešit případné 

konflikty. Vykonáváním základních manažerských funkcí pak lze mluvit o řediteli – 

manažerovi. Mezi tyto funkce patří plánování, organizování, výběr pracovníků, kontrola a 

vedení lidí.   
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V Rámcovém vzdělávacím programu předškolního vzdělávání (Smolíková, online) 

se o řediteli mateřské školy v oblasti řízení hovoří takto: 

„Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, 

zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a 

respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování 

o zásadních otázkách školního programu. Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech 

zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. 

Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy 

pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu 

mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další 

práci.“ 

Kompetenční model ředitele školy 

Kolektiv autorů Lhotková, Trojan Kitzberger (2012, s.56) ukazuje jistý kompetenční model 

ředitele školy, který je rozdělen do 6 oblastí. Je nutno podotknout, že zatím nelze stanovit, 

jak by tento kompetenční model měl vypadat, jelikož samotné výsledky výzkumů v různých 

zemích v rámci OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) dopadly 

odlišným způsobem. Autoři ovšem upozorňují, že: „záleží na kontextu, na typu školy, na 

míře odpovědnosti předané zřizovatelem a vymezené zákonnými normami a předpisy.“ 

1. Kompetence lídra-strategické myšlení 

- Vize: její sestavení a naplnění (na základě potřeb školy) 

- Škola: prezentace a propagace na veřejnosti 

- Pracovníci: jejich motivace k optimálnímu výkonu 

- Stanovení priorit (konkretizace naléhavosti a důležitosti každé) 

 

2. Kompetence manažera-rozvoj organizace 

- Personální činnosti (výběr, hodnocení, týmy, kritéria hodnocení) 

- Finanční zdroje: jejich zajištění mimo stanovený rozpočet 

- Systém: chod v rámci uskutečňování všech manažerských funkcí 

- Stanovení strategie (pojmenování změřitelných cílů, soulad s vizí školy) 
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3. Kompetence odborné 

- Znalost předpisů: právní a ekonomické (řízení v souladu jejich předpisy) 

- Schopnosti komunikační – spolupracovníci i partneři školy 

- Jazyková vybavenost (komunikace v cizím jazyce) 

- Znalost školského kontextu (sledování trendů vývoje školství) 

 

4. Kompetence osobnostní 

- Time manager – umění práce s časem 

- Práce se stresem – schopnost práce pod časovým tlakem 

- Umění přijímat rozhodnutí a nést jejich důsledky 

- Seberozvoj, sebereflexe – vzdělávání sebe sama 

 

5. Kompetence sociální 

- Akceptace podmínek vytvoření zřizovatelem školy 

- Spolupráce s partnery školy, vedoucí ku prospěchu školy 

- Sestavení týmu – schopnost sestavení a práce s ním 

- Umění řešit problémy, konflikty, odpor, a to otevřeně a rychle 

 

6. Kompetence řízení a hodnocení edukačního procesu 

- Kurikulum: jeho plánování a vytváření (ŠVP-Školní vzdělávací program)  

- Edukační proces: implementace nových poznatků (OECD, mezinárodní šetření,..) 

- Zpětná vazba: její využití (např. předstih inovace ŠVP) 

- Evaluace procesu 

(Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012, s.62-63)  

 

Práva a povinnosti ředitele 

Ředitel školy, jakožto vedoucí pracovník je jmenován zřizovatelem na dobu neurčitou. 

Jmenování probíhá na základě vyhlášeného konkurzního řízení a ředitel obdrží jmenovací 

dekret. Tato ustanovení se týkají ředitele MŠ, která je zřizována ministerstvem, krajem, obcí 

nebo svazkem obcí. Dříve byli ředitele jmenováni na dobu určitou, a to 6 let, nyní je však 
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jmenován na dobu neurčitou s účinností k 1.5.2015. Koncem šestiletého období ve funkci 

ředitele však může zřizovatel vyhlásit konkurz na jeho místo na základě vyhlášení ČŠI 

(České školní inspekce) či Školské rady. (Syslová. 2015, s.40) 

„Práva a povinnosti ředitele školy nevyplývají pouze a jenom ze školského zákona. Je 

statutárním orgánem příspěvkové organizace a musí jednat jejím jménem 

v pracovněprávních vztazích. Zde má zajímavé postavení, kdy na jedné straně vystupuje na 

pozici zaměstnavatele a jedná z této pozice sám se sebou jako se zaměstnancem. Například 

se vysílá na pracovní cestu, určuje si nástup na dovolenou, uzavírá sám se sebou kvalifikační 

dohodu v případech, kdy získává nebo si zvyšuje či rozšiřuje kvalifikaci. Bude uzavírat 

nejenom smlouvy či dohody podle zákoníku práce, ale také podle obchodního či občanského 

zákoníku. Musí být zběhlý nejen v oboru, který vystudoval (pedagogika), ale také v právu a 

ekonomice. S ohledem na rozsah kompetencí je více než praktické, aby přenesl některé své 

kompetence na své podřízené a určitě si jmenoval zástupce, který ho bude v době 

nepřítomnosti zastupovat v plném rozsahu práv a povinností ředitele organizace jako 

zástupce statutárního orgánu (zástupce ředitele).“ (Syslová, 2012 b, s. 41)  

Mezi povinnosti a základní práva ředitele patří dle Syslové (2015, s.42-45): 

- Rozhodování v záležitostech, které se týkají poskytování vzdělávání a školských 

služeb- př. žádosti o přijetí, zveřejnění výsledků, ukončení předškolního vzdělávání. 

Dohodnutá docházka dítěte do MŠ, zařazení do tříd dle vyhlášky č.14/2005 Sb., 

vytváří podmínky individuálního vzdělávání – př. integrace, omezený či přerušený 

provoz mateřské školy, stravování dítěte, výše úplaty za vzdělávání. 

- Odpovídá za poskytování vzdělávání a školské služby v souladu se školským 

zákonem, v souladu s RVP a ŠVP (Rámcový vzdělávací program, Školní vzdělávací 

program), zapsání školy do rejstříku škol (§147 školského zákona), vedená povinná 

dokumentace, vzdělávání v souladu s cíli a zásadami vzdělávání, zpracování ŠVP 

v souladu s RVP. 

- Odpovídá za pedagogickou a odbornou úroveň vzdělávání a školských služeb-

doklady o kvalifikaci. 

- Vytváří podmínky pro výkon ČŠI (České školní inspekce) a jakoukoli další kontrolní 

činnost (hygiena, finanční úřad, apod.). 
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- Zpracovaný plán dalšího vzdělávání pro jednotlivé pracovníky, je povinen vytvářet 

podmínky pro další vzdělávání. 

- Zajišťuje informování zákonných zástupců o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich 

dítěte-důležitý komunikační systém. 

- Zajištění dohledu nad dětmi (doba od převzetí dítěte pedagogickým pracovníkem po 

dobu vyzvednutí zákonným zástupcem od pedagogického pracovníka). 

- Zřizuje pedagogickou radu-skládá se ze všech pedagogických pracovníků, se kterými 

projednává pedagogické dokumenty. 

- Stanovuje organizaci a podmínky chodu školy-školím řád (podle §30 školského 

zákona). 

- Odpovídá za využití finančních prostředků ze státního rozpočtu (např. za platy, 

mzdy, odměny, FKSP, různé typy výdajů, další vzdělávání, apod.). 

 

- Přímá pedagogická činnost 

Dle Syslové (2015, s.30) je stanovena doba přímé pedagogické činnosti ředitele podle počtu 

tříd, a to: „1 třída – 24hod. týdně, 2 třídy – 21hod. týdně, 3-4 třídy 18hod týdně, 5- 6tříd 

16hod.týdně, 7 a více tříd-13hod.týdně.“ 

 

 

2.3 Pracovní činnost zástupce ředitele 

Pojem zástupce ředitele 

„Z významu slova označujícího tuto postavu je patrné, že by měl někoho zastupovat, tedy 

fungovat místo někoho jiného.“ (Trojan, Trojanová, Puškinová, 2015, s.15) 

Trojan (2015, s.39) zase definuje zástupce ředitele, že je: „... jakýmsi mostem, svorníkem 

mezi učiteli a ředitelem, dostává většinou na starosti specifické činnosti (sestavování 

rozvrhu, zastupování apod.), které jsou samy o sobě přechodovým můstkem mezi učiteli a 

řediteli.“ 

Pracovní náplň zástupce ředitele není nikde legislativně, výzkumně a teoreticky příliš 

ukotvena. Z pohledu legislativy neexistuje žádný zákon, který by ukládal jeho vymezení, po 
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stránce praxe závisí na konkrétním řediteli, jaká práva a povinnosti mu budou náležet 

k závislosti daného konceptu mateřské školy. Zástupce ředitele není jmenován zřizovatelem, 

nýbrž ředitelem, se kterým nemá během výkonu funkce stanoven strukturu systematické 

podpory a pomoci. Ve funkci zástupce ředitele jsou obvykle jmenováni pedagogičtí 

pracovníci, ale nemusí se jednat o pravidlo. Ředitel může do této funkce povolat i 

nepedagogického pracovníka, odborníka např. v oblasti ekonomické. (Trojan, Trojanová, 

Puškinová, 2015, s.11) 

„Zástupce musí být připraven zastoupit ředitele v plném rozsahu činností v souladu se 

zřizovací listinou.“ (Trojan, Trojanová, Puškinová, 2015. s.15) 

Kolektiv autorů Trojan, Trojanová, Puškinová (2015, s.11-17) se inspiroval v rámci 

konference zaměřené na zástupce ředitele napsáním zde zmíněné publikace zejména kvůli 

zamyšlení, a to – jaký by měl být ředitelem zasazen strom. Konečnou odpovědí potom byla 

vrba, jež tak krásně svým popisem poukazuje na dennodenní činnost právě zástupce ředitele, 

jehož jakýmsi rituálem je život v sociálních interakcích – ať už mluvíme o komunikaci se 

všemi pracovníky na půdě školy, s klientelou dětskou či rodiči a partnery školy, až po 

ředitele. Úskalím pro zástupce pak může být, pokud na sebe vezme všechny negativa okolí 

a může skončit až vyhořením či pokud se stane výše zmíněnou vrbou svého pracovního 

okolí, které může vést až ke ztrátě jakéhosi optimismu. Paradoxně se může stát zástupcem 

kdokoli ze dne na den, nemusí mít nikterak manažerské vzdělání, není nikde legislativně 

uloženo, kdo tuto funkci bude zastávat. Je zarážející, že i s malou pedagogickou praxí jsou 

někteří zástupci jmenováni. 

Řízení pedagogického procesu 

Zástupce ředitele musí ovládat i několik oblastí v rámci pedagogického procesu. Jedna 

z těchto oblastí je oblast komunikační. Dobrý zástupce umí komunikovat a zná různé 

komunikační situace, ke kterým nezbytně dochází. A to nejen komunikace mezi svými 

pracovníky a ředitelem, ale i s rodiči či rodiči problémovými, a to ne vždy ohledně 

příjemných věcí. Uměním komunikovat pak lze považovat i přizpůsobený styl komunikace, 

slovní zásoba, umění naslouchat a empaticky argumentovat. Jako druhou oblast bych uvedla 

oblast koordinační. Zde opět vyniká rozmanitost pracovní náplně zástupce ředitele, jelikož 

koordinovat může jako své spolupracovníky, rodiče, týmy učitelů či své manažerské 
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působení s ředitelem školy. Třetí oblastí je manažerská oblast, jež do práce zástupce 

neodmyslitelně patří. Očekává se, že v této funkci jsou vykonávané základní manažerské 

funkce. Nemůže však tuto roli zastávat člověk povrchní či laxní, ani nerozhodný či prchlivý, 

nedoporučuje se ani vztahovačné chování. Oblast pedagogická je oblastí čtvrtou. Zástupce 

zůstává i nadále pedagogickým pracovníkem s povinností přímé pedagogické práce s dětmi. 

Není jeho povinností být pouze manažerem, ale musí zastávat i pedagogickou povinnost, 

proto by se měl zástupce rozvíjet i v této oblasti. Oblast oponentská je poslední pátou oblastí. 

Zástupce by měl umět oponovat jak na straně ředitele, tak na straně pracovníků, a to pod 

logickými objektivním argumenty na základě svého uvážení. (Trojan, Trojanová, 

Puškinová,2015, s.24-27) 

Kompetence zástupce ředitele 

Dle autorů Trojan, Trojanová, Puškinová (2015, s.37) jsou delegovány činnosti ředitelem ke 

svému zástupci vně i dovnitř školy. Ředitel školy si ponechává pouze kompetence 

pracovněprávní, kontrolní a zásadní organizační kompetence, pokud je ředitel nepřítomen, 

tak jsou kompetence přenechány jeho zástupci. 

- Kompetenční model 

Zástupce ředitele se pohybuje mezi kompetenčním modelem ředitele školy a mezi 

kompetenčním modelem středního managementu, můžeme ho tak považovat za jakýsi 

průsečík mezi těmito modely. Je složité definovat jasný kompetenční model pro zástupce 

ředitele, jelikož má každý zástupce na starost jiné oblasti činností na základě podmínek 

konkrétní školy. Taktéž zástupce pro ekonomiku nemůže např. řídit pedagogický proces. 

Kompetenční model zástupce ředitele v sobě skýtá 4 kompetence-manažerské, odborné, 

sociální a osobnostní. Na rozdíl od kompetenčního modelu ředitele školy neobsahuje 

kompetence lídrovské, tato základní role je ponechána samotnému řediteli. 

1.Manažerské kompetence – plánování a přenos informací, řešení problémů 

2. Odborné kompetence – administrativa, tvorba rozvrhu, hodnocení pedagogických 

pracovníků, mnohdy zahrnuje i spoluřízení pedagogického procesu 

3. Sociální kompetence – měkké kompetence (schopnost empatie, motivace pracovníků, 

odhad pro situaci, použití odpovídajících prostředků), loajalita ke škole 
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4. Osobnostní kompetence – loajalita, kreativita, potřeba kontinuálního seberozvoje 

(Trojan, Trojanová, Puškinová, 2015, s.50-54) 

 

Vybrané činnosti zástupce ředitele 

Každá škola vyžaduje od zástupce ředitele jisté činnosti, které by měl zastávat, nemusí se 

však ve všem shodovat. Níže jsou zmíněny klíčové činnosti, jež náleží každému zástupci 

ředitele školy. (Trojan, Trojanová, Puškinová, 2015, s.55) 

 

- Tvorba rozvrhu 

Tato činnost je obvykle jednorázová, nejedná se však o záležitost pár minut. Pokud se 

zástupce snaží vyhovět všem svým pedagogickým pracovníkům, a ještě by chtěl, aby měl 

rozvrh hlavu a patu, tak se jedná o otázku i několika hodin. Existuje jakýsi systém Bakalář 

či obdobné, realita sestavování je ale spíše postavena na tužce a papíru. (Trojan, Trojanová, 

Puškinová, 2015, s.55-59) 

 

- Hodnocení pedagogických pracovníků 

Hodnocení svých pracovníků se neobejde bez počáteční průběžné kontroly zjišťující stav 

v určité hodnotící oblasti. Následně s porovnáním stanovených kritérií můžeme hovořit o 

hodnocení. Jakýmsi předstupněm hodnocení je kontrola, zjišťující skutečný stav v určité 

oblasti, pokud jsou skutečnosti porovnány s danými kritérii, můžeme mluvit o hodnocení. 

S hodnocením souvisí i evaluace, jejíž součástí je hodnocení a kontrola. Evaluace je 

dlouhodobějším procesem, skládající se z fáze přípravné, období zjišťování podkladů a 

informací-vyhodnocením informací, sdělováním a zpětnou vazbou. Přípravná fáze je 

započata analýzou, která zjišťuje skutečnosti minulého období. Prameny obsahují výsledky 

činností pedagogického procesu, hospitační záznamy a kontroly pedagogických pracovníků 

jako např. docházku. Výsledky analýzy stanoví hodnocení konkrétní oblasti pro nadcházející 

rok. Kontrolní proces doplněný zaměřením se na nedostatky předchozího období je nazýván 
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obdobím zjišťování podkladů a informací. Následuje vyhodnocení, představující srovnání 

s určitými kritérii. (Trojan, Trojanová, Puškinová, 2015, s.59-61) 

- Plánování 

Plánování je nezbytnou činností kompetence zástupce ředitele. Plánování lze rozdělit na 

krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Zástupce obvykle plánuje právě krátkodobě-plány 

týdenní, 14denní či měsíční, jelikož přijde nejvíce do styku s pedagogy. Za jednotlivé akce 

nese plnou odpovědnost, kterou zaštiťuje jeho příprava v podobě nezbytných formulářů – 

Zajištění školní akce, Úkoly při plnění akce. (Trojan, Trojanová, Puškinová, 2015, s.69-70) 

- Administrativa 

Obsah administrativní práce je velice široký. Administrativa zahrnuje i personální 

administrativu podřízených pracovníků – jejich přítomnosti a práce. Pracovní doba je 

rozdělena na přímou a nepřímou pedagogickou činnost, určenou zákoníkem práce.  Přímá 

pedagogická činnost zahrnuje dobu danou rozvrhem, kdežto nepřímá je doplňována do 

obvyklé osmihodinové pracovní doby. Zástupce ředitele na konci každého měsíce 

odevzdává do mzdové účtárny formulář Evidence pracovní doby, jež ovlivňuje výši platu 

každého zaměstnance. (Trojan, Trojanová, Puškinová, 2015, s.71-72) 

Práva a povinnosti zástupce ředitele 

Zástupce ředitele není nikterak ukotven ve Školském zákoně, pouze je zmíněn v § 175 

odst.3, dále je v rámci podzákonných právních předpisů uveden v nařízení vlády č.75/2005 

Sb. Funkce zástupce ředitele je volitelnou funkcí, jenž určuje ředitel školy, stejně jako počet 

zástupců ředitele. Ředitel školy se řídí ustanovením zákoníku práce a zákonem o 

pedagogických pracovnících na základě zřízení či zrušení funkce zástupce ředitele, jakožto 

vedoucího pracovníka. Povinnosti vedoucích pracovníků jsou dle § 301 zákoníku práce 

povinnosti zaměstnance, jiné povinnosti zaměstnance dle § 301 zákoníku práce a povinnosti 

vedoucího zaměstnance dle § 302 zákoníku práce. (Trojan, Trojanová, Puškinová, 2015, 

s.32)  

Štoček (2016, s.75) se dále zmiňuje o vedoucích zaměstnancích dle § 302 zákona č. 

262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, že je vedoucí zaměstnanec 

povinen:  
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- Kontrolovat a řídit práci podřízených 

- Hodnotit pracovní výkonnost a pracovní výsledky podřízených 

- Organizovat co nejlépe práci 

- Při práci zajišťovat ochranu a bezpečnost 

- Vytvářet příznivé pracovní podmínky a podmínky ke zvyšování odborné úrovně 

zaměstnanců 

- Dle tohoto zákona zabezpečit odměňování zaměstnanců 

- Zabezpečit dodržování předpisů právních a vnitřních 

- Zabezpečit přijetí opatření k ochraně majetku daného zaměstnavatele 

Přímá pedagogická činnost 

Jelikož se jedná o vedoucího pracovníka, tak je zástupce zařazen do dané platové třídy podle 

nejnáročnější práce, kterou vykonává nebo řídí dle § 123 odst.3 zákoníku práce. Autoři 

dávají příklad, že může být zástupce ředitele zařazen do 13. platové třídy dle § 7 vyhlášky 

č. 317/2005 Sb. nebo také může být předpokladem zařazení absolvovaného bakalářského 

studijního programu školský management. Na základě §124 odst. 1 zákoníku práce přísluší 

zástupci příplatek za vedení, jakožto vedoucímu pracovníkovi. Náležitá výše příplatku je 

stanovena v rozpětí 1.-2. stupně řízení v procentuálních hodnotách 5-30% nebo 15-40%. 

Vnitřní platový předpis školy by měl obsahovat jednoznačnou výši příplatku za vedení. 

(Trojan, Trojanová, Puškinová, 2015, s.44-46) 

Kolektiv autorů Trojan, Trojanová, Puškinová (2015, s.46) také upozorňuje na skutečnost, 

že „výše příplatku se odvíjí od platového tarifu nejvyššího (pátého) platového stupně 

v platové třídě, do které je zástupce ředitele zařazen, nikoli od platového tarifu platového 

stupně v platové třídě, do které je zástupce ředitele zařazen.“ 

Syslová (2015, s.30) zmiňuje stanovený týdenní rozsah přímé pedagogické práce zástupce 

ředitele také podle tříd, a to: „1-3 třídy 25hod. týdně, 4-6 tříd 20hod. týdně, 7 a více tříd 

17hod. týdně.“ 
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2.4 Pedagogičtí zaměstnanci 

Pojem pedagogický pracovník definuje ve své publikaci Štoček (2016, s.58-89) takto: „Dle 

§ 2 zákona č.563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů je 

pedagogickým pracovníkem ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou 

speciálně-pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým 

působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního 

právního předpisu (zákon č.561/4 Sb., školský zákon.. je zaměstnancem právnické osoby, 

která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li 

k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li 

zaměstnancem státu.. přímou pedagogickou činnost vykonává-učitel, pedagog v zařízení pro 

další vzdělávání pedagogických pracovníků, vychovatel, speciální pedagog, psycholog, 

pedagog volného času, asistent pedagoga, trenér, metodik prevence v pedagogicko-

psychologické poradně, vedoucí pedagogický pracovník.“ 

- Odborná kvalifikace učitele mateřské školy 

Toto téma je pojato dle Štočka (2016, s. 114-115) 

Odborná kvalifikace učitele mateřské školy je definována dle § 6 zákona č.563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. 

Učitel mateřské školy získává odbornou kvalifikaci 1. vysokoškolským vzděláním 

v akreditovaných studijních programech-v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu 

učitelů MŠ, oboru pedagogika, příp. v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu 

učitelů 1.stupně ZŠ, vychovatelství, pedagogika volného času, celoživotního vzdělávání 

zaměřeným na přípravu učitelů MŠ. 2. Vyšším odborným vzděláním dle zákona č.561/2004 

Sb., školský zákon v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů MŠ., v oboru vzděláním 

zaměřeném na přípravu vychovatelů a vzděláním v programu celoživotního vzdělávání 

uskutečňovaném VŠ (vysokou školou) a zaměřeném na přípravu učitelů MŠ (mateřské 

školy). 3. středním vzděláním s maturitní zkouškou dle zákona č.561/2004 Sb., školský 

zákon v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů MŠ, v oboru vzdělání zaměřené na 

přípravu vychovatelů a vykonáním jednotlivé zkoušky dle § 113 školského zákona, která 

svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu 

zaměřeného na pedagogiku předškolního věku.  
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Učitel mateřské školy vykonávající svou přímou pedagogickou činnost ve škole zřízené pro 

děti se speciálními vzdělávacími potřebami, získává odbornou kvalifikaci 1. studiem VŠ 

v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na speciální 

pedagogiku, 2. VOŠ (vyšším odborným vzděláním) v oboru vzdělání zaměřené na speciální 

pedagogiku. 3. studiem VŠ v bakalářském studijním programu v oblasti pedagogických věd 

zaměřené na speciální pedagogiku, nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání 

v rámci VŠ se zaměřením na speciální pedagogiku. Dále pak dle § 22 zákona č.563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů – Společná ustanovení 

k odborné kvalifikaci, heslo „Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků“.  

Dle Syslové (2015, s.30) vykonává pedagogický pracovník přímou pedagogickou činnost 

v rozsahu 31hod. týdně. 

- Povinnosti učitele mateřské školy 

Dle Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o ustanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné 

a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků ve znění pozdějších 

předpisů je učiteli nařízeno 31 hodin přímé pedagogické činnosti. Na základě Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání z roku 2004 předškolní pedagog odpovídá 

za cílevědomé plánování programu pedagogických činností, za zpracování školního, resp. 

třídního vzdělávacího programu, jež je v souladu s RVP PV (Rámcovým vzdělávacím 

programem předškolního vzdělávání), za sledování a hodnocení svého průběhu vzdělávání 

v mateřské škole v rámci svých podmínek a výsledků. 

(Štoček, 2016, s.115) 

Zaměstnanci jsou povinni dle § 301 zákona č.262 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších 

předpisů: 

- Vykonávat řádnou práci na základě svých sil, schopností a znalostí 

- Plnit pokyny svých nadřízených, jež jsou vydané na základě souladu právních 

předpisů 

- Spolupracovat s pracovníky 

- V rámci pracovní doby využívat výrobní prostředky k výkonu svěřených prací, 

kvalitní plnění a včasné pracovní úkoly 
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- Dodržovat právní a ostatní předpisy, které se vztahují k vykonávané práci, pokud 

byli s ostatními předpisy seznámeni 

- Řádně hospodařit s prostředky, které jim byly svěřeny zaměstnavatelem, majetek 

střežit a ochraňovat před ztrátou, poškozením, zničením či zneužitím  

- S oprávněnými zájmy zaměstnavatele nejednat v rozporu 

(Štoček, 2016, s.74). 

 Platové ohodnocení, platové tarify 

Úřad Vlády ČR (online, [cit. 2017-12-30]) 

Pedagogičtí pracovníci jsou odměňováni na základě platového stupně, následně platové 

třídy. Ke dni 1.11.2017 je schválena nová platová tabulka. Dle usnesení Vlády České 

republiky ze dne 25.září 2017 č.677 o nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č.564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve 

znění pozdějších předpisů, je návrh schválen.  Níže uvádím tabulku, která je určena 

pedagogickým pracovníkům. Týká se učitelů, vychovatelů, lektorů, asistentů pedagoga a 

pedagogů volného času.  

Učitel mateřské školy spadá pod 8.-10. platovou třídu. (Štoček, 2016, s.114) 
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Tabulka č. 6 Platová tabulka pedagogických pracovníků 

Stupeň  Praxe  
Platové 

třídy  
                    

    4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 1 do 2 let 12 310 13 360 14 450 15 660 19 850 24 810 25 020 25 470 26 020 26 650 27 640 

2 do 6 let 12 770 13 840 15 050 16 300 20 420 25 030 25 250 25 910 26 570 27 460 28 940 

3 do 12 let 13 570 14 760 16 010 17 440 20 960 25 320 25 640 26 250 27 630 28 610 30 500 

4 do 19 let 14 510 15 760 17 120 18 530 21 920 25 850 26 430 27 230 28 790 30 710 33 030 

5 do 27 let 15 430 16 790 18 230 19 820 22 900 26 650 27 720 28 380 30 580 33 070 36 290 

6 do 32 let 16 750 18 210 19 740 21 450 24 520 28 010 28 780 29 950 33 140 35 800 39 220 

7 nad 32 let 17 220 18 700 20 290 22 050 25 220 28 650 29 400 30 760 33 930 
36 
700 

40 
160 

 

(Úřad Vlády ČR, online) 

Levý sloupec tabulky znázorňuje platový stupeň dle roků praxe v dané pedagogické 

pracovní pozici, druhý řádek pak čísla platových tříd na základě činnosti vedené ve školní 

instituci. 

Zaměstnanec je zařazen do platové třídy podle druhu práce, jež je vymezena v pracovní 

smlouvě se zaměstnavatelem. Jsou zde zohledňovány meze požadovaných nejnáročnějších 

prací. Zaměstnanec je zařazen do platového stupně dle doby dosažené praxe, péče o dítě či 
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výkonu vojenské nebo civilní služby. Platové tarify jsou zaokrouhlovány nahoru na celé 

desetikoruny. (Štoček, 2016, s.63) 

Zaměstnavatel je taktéž povinen vydat pedagogickému pracovníku platový výměr dle § 136 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů. A to při nástupu 

zaměstnance do daného zařízení, při novele NV č. 564/2006 Sb., pokud není dostatek 

finančních prostředků pro platy, pokud zaměstnanec postupuje do vyššího platového stupně, 

při přepočtu praxe vzhledem k dosažení vyššího vzdělání, při změnách – osobní příplatek, 

příplatek za vedení, zvláštní příplatek, zvláštní způsob určení platového tarifu. (Štoček, 

2016, s.65) 

Pracovní činnost učitele 

Pojem učitel 

Podle Průchy, Walterové, Mareše (2003, s.261) je definován učitel školy jako „Jeden ze 

základních činitelů vzdělávacího procesu, profesionálně kvalifikovaný pedagogický 

pracovník, spoluzodpovědný za přípravu, řízení, organizaci a výsledky tohoto procesu. 

K výkonu učitelského povolání je nezbytná pedagogická způsobilost. Současné pojetí učitele, 

vycházející z rozšířeného profesionálního modelu, zdůrazňuje jeho subjektově-objektové 

role v interakci se žáky a prostředím.“ 

„K všeobecným požadavkům kladených na profesi učitele mateřské školy patří 

morální vyspělost jedince vyznačující se tvořivostí, autentičností, zodpovědností, svobodou 

a všestranností.“ (Šmelová, 2006, s.116) 

Profese učitele z pohledu preprimárního vzdělávání sebou nese i mnoho předsudků a 

omylů, které se obecně ve společnosti tradují. Názory, které jsou níže zmíněny, nemusí být 

vždy špatně míněny, avšak k nim obvykle mylně dochází, jakožto z tradičního ponětí 

mateřské školy. (Kasáčová, 2010; in Burkovičová, s.11, vlastní překlad) 

„Připravuje dítě na vstup do školy, a tedy potřebuje vědět alespoň něco z toho, co 

učitelka prvního stupně základní školy. Je opatrovatelkou dětí a hraje si s nimi celý den, po 

obědě s nimi spí. Stačí jí středoškolské vzdělání jako tomu bylo doposud. Nemusí studovat 

na vysoké škole, stačí jí tarifní zařazení střední škola. Má dohlížet na děti a ne se starat o 

to, do čeho jí nic není (rodinné zázemí, domácí podmínky výchovy, výchovné postupy rodičů 
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apod). Má s dětmi kreslit a vystřihovat, aby věděly, co je třeba a ne mudrovat, proč mu to 

nejde.“ (Kasáčová, 2010; in Burkovičová, s.11-12, vlastní překlad) 

Podle Kasáčové (2010; in Burkovičová, s.12, vlastní překlad) výše uvedené výroky 

vychází z citací rodičů dětí, učitelů základních škol, ale i z oblastí vzdělávání od některých 

učitelů škol mateřských. Bylo by dobré veřejnost seznamovat s těmito názory, stejně tak jako 

se současnou situací škol, která nese trendy teoretické povahy a jaké požadavky jsou nyní 

pro učitele kladeny. Změna funkcí školy, kterými jsou funkce integrační, kvalifikační, 

personalistická a socializační, vychází ze změn v nynějších školách. Následkem toho 

dochází ke změně role učitele, který by měl podle Kasáčové (2010; in Burkovičová, s. 12-

13, vlastní překlad) „umožňovat dětem cestu k poznání společnosti, věcného světa a sebe 

sama ve světě a společnosti; napomáhat rozvoji dítěte v běžných i navozených situacích; učit 

děti žít společně s dětmi, dospělými, osvojovat si pravidla a sociální zručnosti; vyrovnávat 

šance dětí z rozmanitého sociokulturního prostředí s podporou rozvoje jejich rozmanitosti.“  

V současnosti je zaznamenána snaha o posun k profesionalitě učitele. V této 

souvislosti se autorka Šmelová (2006, s.111) opírá o Národní zprávu z roku 2001, ale i o 

výsledky expertů OECD, že je zapotřebí mít v mateřské škole odborníka na terciální úrovni. 

Nejedná se však pouze o odbornost ve vzdělání, nýbrž i osobnostně zralou osobnost, mající 

znak mravnosti. Každý učitel prochází vývojem na cestě do úrovně profesionála a stupeň 

osobnostního charakterového dozrávání zde hraje významnou roli. Učitel je ve vzdělávacím 

procesu v pozici profesionálně kvalifikovaného odborníka, jehož odbornost je pouhou částí 

profesionality. K názoru Šmelové ohledně terciálního vzdělání pedagoga se připojuje i 

Wiegerová s kolektivem (2015, s. 39), která na základě domácích a zahraničních výzkumů 

upozorňuje na pozitivní výsledky vzdělávání, ke kterým dochází na základě úrovně 

profesních dovedností pedagoga. (Barnett, 2004; Early et al, 2006; Oberhumer et al.,2010; 

Syslová, Hornáčková, 2014) 

„U učitelů mateřských škol v České republice je tato učitelská profese jedinou, která 

nevyžaduje vysokoškolské vzdělání. Mnohé zahraniční i domácí výzkumy však poukazují na 

to, že kvalifikace ovlivňuje úroveň profesních dovedností, která se následně pozitivně odráží 

ve výsledcích vzdělávání.“ (Wiegerová a kol., 2015, s. 39) 
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„Role pedagoga jsou vždy spojeny se vzděláváním, jedná se o koncept učitel-

průvodce světem učení se, zde můžeme vycházet ze struktury rolí podle Hartlové, která 

vymezuje hlavní role učitele: inspirátor, facilátor, konzultant.“ (Vašutová, 2004, s.73, in 

Šmelová, 2006, s.121) 

Kompetence učitele 

Existují určité kompetence, které by měl každý pracovník v dané pozici mít, aby byly 

naplňovány cíle dané mateřské školy. Kompetenční model zmiňuje ve své publikaci z roku 

2004 i Vašutová (in kolektiv autorů Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012, s.35), a to: 

- Kompetence odborově předmětová 

- Didaktická a psychodidaktická 

- Obecně pedagogická 

- Diagnostická a intervenční 

- Sociální, psychosociální a komunikativní 

- Manažerská a normativní 

- Profesně a osobnostně kultivující 

- Ostatní 

Mentoring  

Mentoring lze považovat za kolegiální spolupráci, kdy dochází k podpoře méně zkušeného 

učitele učitelem, jenž má více zkušeností. V některých případech dochází k tomu, že se jedná 

o mladšího učitele, který pouze napomáhá věkově staršímu kolegovi. Jako příklad lze 

označit oblast IT. (Syslová, 2013) 

„Cílem mentoringu je zvyšovat efektivitu a pracovní výkon, poskytovat rady, informace a 

osobnostní podporu. Cíle velmi úzce souvisejí s rolemi, jaké mentor ve vztahu 

k podporovanému učiteli zastává. Ty shrnuli například Polez- Real a Kwan: poskytovatel 

zpětné vazby, poradce, pozorovatel- hospituje, kontroluje přípravy na vzdělávání, model- 

sám je dobrým příkladem, rovnoprávný partner- učí se podporovaným učitelem od sebe 

navzájem, kontrolor kvality, hodnotitel.“ (Syslová, 2013, s. 67) 

„Efektivním prostředkem pro rozvoj dovedností je sebereflexe. Jde však o velmi složitý 

proces, který je ovlivněn individualitou každého učitele. Pomocí učiteli při její záměrné 
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realizaci mohou různé sebereflektivní metody a nástroje, ale především lidé z jeho okolí. Tím 

nejdůležitějším v procesu poznávání sebe samého a uvědomování si svých silných a slabých 

stránek je ředitel mateřské školy. Jeho znalost sebereflektivních nástrojů, jakým jsou deník, 

videonahrávky, mentoring apod., a schopnost motivovat lidi k jejich používání jsou zásadní 

pro vytváření reflektujícího a podporujícího prostředí. Jednou z nejdůležitějších forem 

podpory profesního růstu je hospitační činnost ředitele a hodnotící rozhovory. Veškerá 

podpora a využívání různých prostředků k profesnímu růstu však nesmějí být administrativní 

zátěží, ale cestou ke zkvalitňování celého pedagogického sboru a tím také ke vzdělávání dětí 

v mateřské škole.“ (Syslová, 2013, s. 69) 

Syndrom vyhoření 

„Člověku hrozí vyhoření, pokud si neuvědomí svoje hranice, nechá si přerůst svoji práci či 

starosti ostatních přes hlavu a rozhodne se spasit svět. Nedivme se, že vyhoření zasahuje 

nejčastěji právě ty profese, které se věnují ostatním lidem-učitele, sociální pracovníky, 

psychology, zdravotníky, kurátory a další z tohoto okruhu.“ (Trojan, Trojanová, Puškinová, 

2015, s.12) 

Kolektiv autorů Lhotková, Raisová, Šnýdrová a Tureckiová (2012, s. 54) jmenují stádia 

syndromu vyhoření, a to: 

- Fáze prvotní- idealistické nadšení a zaujetí, které je provázeno dlouhodobým 

přetěžováním. Jedinec svou prací doslova žije, věnuje jí velké množství času i 

energie, osobně se značně angažuje 

- Fáze stagnace- objevují se příznaky emocionálního vyčerpání a fyzické únavy 

z přetížení a přepracování. U jedince dochází k poznání, že jeho ideály jsou 

nerealistické, zažívá první pracovní zklamání. 

- Fáze frustrace- lze pozorovat počátky dehumanizace ostatních lidí a projevy 

depersonalizace, které představují obranný mechanismus před pokračujícícím 

vyčerpáním se. Objevuje se zklamání z možností, které má člověk k dispozici, narůstá 

pocit bezmocnosti, který často ústí do stavu negativismu, frustrace. 

- Fáze apatie- stav úplného vyčerpání. Obranou proti frustraci je vnitřní rezignace 

jedince, práce přestává mít pro něj smysl, nepřináší mu pocit uspokojení, proto 
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vykonává jen nutné minimum, zaujímá negativistický postoj nejen k práci samotné, 

ale také k sobě a ostatním lidem. 

Také kolektiv autorů Lhotková. Šnýdrová, Tureckiová (2013, s.83-89) nabádá své čtenáře, 

že je zapotřebí se čas od času na chvíli zastavit, jelikož jsme všichni de facto zranitelnými a 

ohroženými z hlediska syndromu vyhoření. Zmítáme se ve světě plném stresorů, jež na 

každého z nás působí a může tak postupem času vést až ke chronickému stresu, ze kterého 

se postupně vyvíjí výše zmiňovaný burnout (angl. syndrom vyhoření). Za hlavní důsledky 

stresu potom považují ztrátu smyslu života, ztrátu pozitivního vnímání sebe sama, pocitu 

hořkosti a zášti vůči společnosti, ale i sobě, pocitu beznaděje a osamocenosti. Nejčastější 

obranné mechanismy, jež člověk společně se živočišnou říší používá je agrese a únik, agrese 

definovaná jako přizpůsobení aktivní a únik jako pasivní přizpůsobení organismu. Aby 

člověk dosáhl dobrého životního přizpůsobení, je důležité využít přiměřenou volbu technik. 

Při prevenci lze využít dvě metody-interní a externí postupy. Interní postupy kladou důraz 

na postiženou osobnost syndromu vyhoření. Vyzdvihují smysl života a potlačují rysy 

osobnosti jedince, jež vedou k burnoutu. Zkoumáním vnějších podmínek se zaměřují 

postupy externí. Prevenci při využití externích postupů je faktor zaměřující se na sociální 

oporu a pracovní podmínky. 

Také Trojan, Trojanová, Trunda (2016. s.83-84) hovoří o lidech, kteří by si měli svůj příjem 

a výdej energie svým způsobem kontrolovat, aby nedošlo k energetickému minimu. Jedinec 

je náchylný k burnoutu jak sám, tak podmínkami na pracovišti. Proto by měla být regulována 

jeho odpovědnost, aby nenabyla vysokých hodnot, stejně tak jako pečlivost a snaha o vysoké 

nároky na sebe sama bez možnosti odpočinku. Pracoviště k syndromu vyhoření pak přispívá 

svými nejasně stanovenými pravidly, neúměrně nastavenými požadavky na své pracovníky 

z hlediska pracovního výkonu, špatnými vztahy, apod. Dalším faktem pak zůstává, že se 

syndrom vyhoření projeví až po určitém časovém odstupu. U začínajících ředitelů lze hovořit 

o fázích jako nadšení, stagnace, frustrace, apatie a intervence. Ředitel školy by měl být právě 

ten, kdo jasně stanová pravidla, počínaje pracovními náplněmi přes směrnice až po školní 

řád. Přístup vůči všem zaměstnancům by měl podporovat kvalitními a rovnocennými 

přístupy. 
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3 Výzkumné šetření 

3.1 Metodologie výzkumu 

Výzkumný problém a charakteristika 

Management vzdělávání z pohledu ředitele školy, jakožto vedoucího pracovníka, (včetně 

porovnání s dalšími vedoucími pracovníky – zástupci a pracovníky pedagogickými – 

učiteli). Koncept mateřské školy, fungování mateřské školy, efektivita práce ředitele a jeho 

spolupracovníků, reakce klientely – nárůst či odchod dětí. 

 

Cíl  

Cílem diplomové práce je analýza a zhodnocení procesů a řízení v konceptu předškolního 

vzdělávání se zdůrazněním role ředitele mateřské školy, jakožto řídící složky odpovědné za 

kvalitu výchovně vzdělávacích procesů. Výzkumná část vychází z dotazníků a rozhovorů 

s řediteli mateřských škol na Praze 4. 

Z cíle diplomové práce jsou formulovány tyto výzkumné otázky: 

Jakým způsobem má ředitel mateřské školy možnost aktivně ovlivňovat procesy 

v předškolním zařízení? 

Jaké řídící činnosti ředitel mateřské školy při vedení realizuje? 

Jak ovlivňuje ředitel školy kvalitu výchovně vzdělávacího systému školy? 

 

 

Cílová skupina respondentů  

Cílovou skupinou respondentů jsou ředitelé veřejných mateřských škol Prahy 4, jež jsou 

zapsány v rejstříku škol a školských zařízení. Těchto zařízení je celkem 63, patří sem tyto 

spádové oblasti: Podolí, Kamýk, Háje, Nusle, Lhotka, Chodov, Krč, Braník, Hodkovičky, 
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Michle, Písnice, Záběhlice, Libuš, Modřany, Šeberov, Kunratice, Újezd, Újezd u Průhonic 

a Uhříněves. 

Technika sběru dat  

Nejprve byl využit předvýzkum s jednou paní ředitelkou v rámci řízeného rozhovoru 

ohledně zpřesnění výzkumného šetření. Paní ředitelka zodpovídala na dané otázky týkající 

se šetření. Výsledky tohoto rozhovoru a následné diskuze byly použity ke zpracování a 

následnému upřesnění v jednotlivých bodech. Některé informace byly doplněny či odebrány 

z dotazníku.  

„Mezi metody dotazování řadíme rozhovor a dotazníkové šetření. Obě skupiny metod mají 

řadu příbuzných rysů z hlediska přípravy výzkumného nástroje i nároků na jeho použití. 

Nejvíce společných vlastností nalézáme mezi standardizovaným rozhovorem s dotazníkovým 

archem a dotazníkovým šetřením, při němž je dotazník osobně předáván a sbírán. Definitivní 

rozhodnutí o použití jedné z těchto metod provádíme často až na základě předvýzkumu.“ 

(Hendl, Jeřábek, online) 

 

Harmonogram výzkumného šetření  

1. předvýzkum – vyplnění dotazníku a řízený rozhovor s 1 paní ředitelkou  

 2. analýza – zpracování údajů dotazníku a rozhovoru – vyhodnocení a výběr podkladů pro 

vytvoření závěrečné podoby  

3. šetření prostřednictvím dotazníků-rozesílání emailovou poštou  

4. šetření prostřednictvím rozhovoru-osobní setkání s řediteli MŠ na jednotlivých 

pracovištích 

4. zpracování, analýza, vyhodnocení, závěry 

 

Primární technikou ke sběru dat v rámci tohoto sociologického výzkumu sloužilo 

dotazníkové šetření, zahrnující potřebné oblasti řízení preprimárního vzdělávání. Dotazník 

byl rozeslán všem 63 respondentům pomocí e-mailové pošty. Dotazník obsahoval 25 otázek, 



49 

 

které byly zaměřeny na identifikaci respondenta, klíčové otázky i otázky z daných oblastí. 

Tyto otázky byly srozumitelně definované a obsahovaly typ otevřené odpovědi-respondent 

byl nucen se samostatně vyjádřit, tak odpovědi uzavřené-respondent měl na výběr více 

odpovědí či hodnotící-respondent určoval počet hvězdiček dle prestiže.   

Identifikační znaky: 

1. Jaké je vaše pohlaví? 

2. Jaký je váš věk? 

3. Jaké je vaše nevyšší dosažené vzdělání? 

4. Jaká je vaše délka funkčního období na pozici ředitele MŠ? 

Hodnocení práce ředitele MŠ 

- Oblast ekonomická a materiální 

5. Jak byste ohodnotil na škále od 1-10 materiální zázemí MŠ? 

6. Využíváte moderní technologie? Jaké? 

7. Jste spokojen/a s vaším finančním ohodnocením na pozici ředitele MŠ? 

- Oblast personální 

8. Kolik pedagogických pracovníků řídíte? 

9. Je ve vaší škole zřízena pracovní pozice zástupce ředitele? 

10. Podporujete u zaměstnanců DVPP? 

11. Kolik pedagogických pracovníků ročně opustí pracovní pozici ve vaší MŠ? 

12. Jak byste ohodnotil/a klima vaší MŠ? 

13. Máte u svých pedagogických pracovníků nějaké zkušenosti se syndromem vyhoření? 

Řešíte preventivně tento problém? 

14. Pořádáte každoročně teambuildingy? Pokud ano, kolik? 

15. Jste spokojen/a s výběrem vašich pedagogických pracovníků? 

16. Jaká je poptávka na pracovní pozici učitele MŠ? 

- Oblast legislativní 

17. Sledujete průběžně legislativní změny ve školství? 

18. Orientujete se prakticky ve školské legislativě? 

- Oblast výchovně-vzdělávací 

19. Kolik máte tříd ve vaší MŠ? 
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20. Podporujete u dětí prožitkové učení? 

21. Účastníte se akcí mimo areál MŠ? Pokud ano, jak často? 

- Oblast řízení 

22. Jaký styl vedení upřednostňujete? 

23. Jaké řídící činnosti ředitel MŠ při vedení realizuje? 

24. Jak ovlivňuje ředitel MŠ kvalitu výchovně-vzdělávacího systému školy? 

25. Jakým způsobem má ředitel možnost aktivně ovlivňovat procesy v předškolním 

zařízení? 

Další technikou byl řízený rozhovor se 4 řediteli mateřských škol a byl zaměřen primárně 

na výzkumné otázky a problematiku přijímání nových pedagogických pracovníků. 

 

3.2 Dotazníkové šetření 

Na vyplnění dotazníků se podílelo 12 respondentů z celkových 63 respondentů. Jedná se o 

19 % odpovědí, což je považováno za nereprezentativní vzorek. 

- Identifikační otázky 

Otázka č. 1- Jaké je vaše pohlaví? 

 

Graf č.1 Pohlaví respondentů (zdroj: vlastní šetření) 

První otázka byla vyplněna všemi 12ti respondenty, všechny byly navíc pohlaví ženského. 

Z odpovědi vyplývá, že mezi dotazovanými není žádný vedoucí pracovník – ředitel, pohlaví 

mužského. 
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Otázka č.2- Jaký je váš věk? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 2- Věk respondentů (zdroj: vlastní šetření) 

Z druhé otázky vyplynulo, že odpovídajících ředitelek je šest ve věku 50-60 let, pět ředitelek 

40-50 let a pouze jedna zastává tuto funkci ve věkovém rozmezí 30-40 ti lety. Ve věku 20-

30 let a 60 a více není žádná z respondentů. 

Otázka č. 3- Jaké je vaše nevyšší dosažené vzdělání? 

 

Graf č.3 Nejvyšší dosažené vzdělání ředitelek (zdroj: vlastní šetření) 
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Ze třetí otázky vyplývá, že většina respondentů-sedm, má vysokoškolské vzdělání 

magisterského studijního programu. Tři respondentky vystudovaly bakalářský program, dvě 

mají střední školu s maturitou. Žádná z respondentek nemá vystudovanou Vyšší odbornou 

školu či jinou školu. 

Otázka č. 4- Jaká je délka vašeho funkčního období na pozici ředitele MŠ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 4- Délka funkčního období na pozici ředitele MŠ (zdroj: vlastní šetření) 

Z grafu č.4 je vidno, že čtyři respondentky jsou na pozici ředitele MŠ v rozmezí 5-10 let, tři 

ředitelky jsou ve své pozici přítomny 20 let a více, dvě ředitelky zde působí 10-20 let a taktéž 
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Oblast ekonomická a materiální 

Otázka č. 5- Jak byste ohodnotil/a materiální zázemí MŠ? 

Tabulka č.  7 Materiální zázemí MŠ (zdroj: vlastní šetření) 

Počet hvězdiček Počet respondentů 

 1* 0 

2* 0 

3* 0 

4* 0 

5* 1 

6* 1 

7* 2 

8* 6 

9* 1 

10* 1 

 Z tabulky č. 7 vyplývá, že nejvíce ředitelek udělilo počtem 8* jejich materiální zázemí 

školy. 7* udělily dvě ředitelky. 5* udělila jedna ředitelka, 6* udělila taktéž jedna ředitelka, 

9* udělila jedna ředitelka a 10* také jen jedna ředitelka MŠ. Nikdo z respondentů neudělil 

svému školnímu materiálnímu zázemí 1,2,3 a 4*. Průměrně ohodnotily všechny ředitelky 

materiální zázemí své MŠ počtem 7,7*. 
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Otázka č. 6- Využíváte moderní technologie? Jaké? 

Tabulka č. 8 Moderní technologie (zdroj: vlastní šetření) 

Číslo 

respondenta 

odpověď 

1 PC, notebook, dataprojektor, interaktivní tabuli, Magic box 

2 velký dotekový tablet a máme objednaný interaktivní stůl 

3 magic boxy, interaktivní tabule – pro děti 

4 interaktivní tabule, notebook, internet 

5 PC 

6 iPady, magic box, interaktivní tabule, programovatelná včelka, elektronický 

mikroskop, mluvící skřipce 

7 ne 

8 Mobilní telefony, internet i v telefonu, WI FI ve třídách, PC ve třídách i v 

kancelářích, notebooky pro zaměstnance, Interaktivní tabule, MAGICBOX, 

interaktivní pomůcky a hračky 

9 máme počítače v každé třídě, zavedený internet 

10 ne 

11 multimediální box, tablety, notebooky 

12 internetová korespondence, monitorovací zařízení u vstupu do budovy, 

elektronický systém zápisu, objednávání schůzek a konzultací schůzek 

Z výše zobrazené tabulky č. 8 vyplývá, že většina dotazovaných využívá některé moderní 

technologie- 10 ředitelek, a to převážně v podobě počítačů či notebooků, stejně tak mají 

zavedený internet. 2 ředitelky nevyužívají žádné moderní technologie.  
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- Oblast personální 

Otázka č. 7- Jste spokojen/a s vaším finančním ohodnocením na pozici ředitele MŠ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf č. 5- Spokojenost ředitelek s finančním ohodnocením (zdroj: vlastní šetření) 

Výsledek spokojenosti s finančním ohodnocením je spíše pozitivní – většina, sedm ředitelek 

je spokojena, pět nikoli. 

Otázka č. 8- Kolik pedagogických pracovníků řídíte? 

 

Graf č. 6- Počet pedagogických pracovníků (zdroj: vlastní šetření) 
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Většina respondentů u otázky č. 8 řídí 5-10 pedagogických pracovníků, a to šest ředitelek. 

Čtyři ředitelky řídí 10-20 pedagogických pracovníků, dvě ředitelky řídí více, než 20 

pedagogických pracovníků a žádná neřídí 1-5 pedagogických pracovníků. 

Otázka č.9- Je ve vaší škole zřízena pracovní pozice zástupce ředitele? 

 

Graf č.7 Pozice zástupce ředitele (zdroj: vlastní šetření) 

Z grafu č. 7 vyplývá, že většina ředitelů má ve svém pracovním týmu zřízenou vedoucí 

funkci zástupce ředitele. Sedm ředitelek ji má zřízenou, pět ředitelek nikoli. 

Otázka č. 10 - Podporujete u zaměstnanců DVPP? 

 

Graf č.8 Podpora DVPP (zdroj: vlastní šetření) 
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Z grafu č.8 vyplývá, že všech 12 ředitelek podporuje DVPP (další vzdělávání pedagogických 

pracovníků). 

Otázka č. 11 - Kolik pedagogických pracovníků ročně opustí pozici ve vaší MŠ? 

 

Graf č. 9 pedagogičtí pracovníci mimo pracovní poměr (zdroj: vlastní šetření) 

Otázka č. 11 byla zodpovězena taktéž všemi ředitelkami. Deset ředitelek zde uvedlo, že 

ročně opustí svou pozici 1-2 pracovníci. Dvě ředitelky uvedly, že svou pracovní pozici ročně 

opustí 2-5 zaměstnanců. 5 a více zaměstnanců u žádné z respondentek pracovní pozici 

neopustí. 
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Otázka č. 12- Jak byste ohodnotili klima MŠ? 

Tabulka č. 9 Klima MŠ (zdroj: vlastní šetření) 

Počet hvězdiček Počet respondentů 

1* 0 

2* 0 

3* 0 

4* 0 

5* 0 

6* 0 

7* 2 

8* 6 

9* 3 

10* 1 

Z tabulky č. 9 vyplývá, že nejvíce hvězdiček respondentky udělily 8*, a to konkrétně šest 

ředitelek. Tři ředitelky ohodnotily klima MŠ počtem 9* a jedna ředitelka ohodnotila klima 

plným počtem hvězdiček, tj. 10. Žádná nehodnotila počtem 1-6*. Průměrně všechny 

ředitelky udělily počet 8,3*. 

 

Otázka č.13- Máte u svých pedagogických pracovníků nějaké zkušenosti se syndromem 

vyhoření? Řešíte preventivně tento problém? 

 

Graf č.10 Syndrom vyhoření (zdroj: vlastní šetření) 
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Většina dotazovaných má zkušenost se syndromem vyhoření-celkem deset učitelek, pouze 

dvě učitelky zkušenost nemají. 8 z nich se pak zajímá o prevenci u svých pedagogů. 

 

Otázka č. 14- Pořádáte každoročně teambuildingy, kolik? 

Tabulka č. 10 Pořádané teambuildingy (zdroj: vlastní šetření) 

odpovědi počet respondentů 

ne 3 

Ano, 1x ročně 2 

Ano, 1- 2x ročně 4 

Ano, 2x ročně 3 

Z tabulky č. 10 vyplývá, že tři ředitelky MŠ nepořádají teambuildingy. Dvě je pořádají 1x 

ročně, čtyři je pořádají 1-2 x ročně a tři je pořádají 2x ročně. 

 

Otázka č. 15- Jste spokojen/a s výběrem svých pedagogických pracovníků? 

Tabulka č.11 Spokojenost s pedagogickými pracovníky (zdroj: vlastní šetření) 

 Počet hvězdiček Počet respondentů 

1* 0 

2* 0 

3* 0 

4* 0 

5* 0 

6* 2 

7* 4 

8* 4 

9* 1 

10* 1 

 

Z tabulky č.11 vyplývá, že 7 a 8* v rámci spokojenosti udělily vždy čtyři ředitelky, dvě 

ředitelky udělily 6* a jedna udělila 9*, stejně tak jako jedna udělila hvězdiček 10*. Průměrně 
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jsou všechny respondentky spokojeny s výběrem svých pedagogických pracovníků počtem 

7, 6*. 

Otázka č. 16- Jaká je poptávka na pracovní pozici učitele MŠ? 

Tabulka č.12 Poptávka pracovní pozice učitele (zdroj: vlastní šetření) 

Číslo 

respondenta 

Odpověď respondenta 

1 ne moc velká 

2 Malá. Učitelky MŠ jsou v současné době "nedostatkové zboží". Ty dobré, 

kvalifikované a s praxí jsou ve svých školkách a mladé odchází za lepším 

ohodnocením nebo za menší odpovědností. 

3 občas ano 

4 velmi malá 

5 těžko se shání, nikdo to nechce dělat 

6 nulová 

7 malá 

8 malá 

9 téměř žádná-najít kvalitního kvalifikovaného učitele je téměř zázrak 

10 nedostatek pedagogů 

11 žádná 

12 průměrná 

Z tabulky č. 12 vyplývá, že většina ředitelů MŠ považuje poptávku na pozici učitele MŠ 

malou až nulovou (10 ředitelek). Naopak jako průměrnou ji považuje jedna učitelka, taktéž 

jedna si myslí, že občasná poptávka existuje.  
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- Oblast legislativní  

Otázka č. 17- Sledujete průběžně legislativní změny ve školství?  

 

Graf č. 11 Sledování legislativních změn (zdroj: vlastní šetření) 

U otázky č. 17 všechny ředitelky sledují legislativní změny ve školství. Sedm z respondentů 

se zajímá průběžně a pět dodává, že jim nic jiného nezbývá. 

 

Otázka č. 18- Orientujete se prakticky v legislativě? 

 

Graf č.12 Orientace v legislativě (zdroj: vlastní šetření) 

Z grafu č. 12 vyplývá, že se všichni respondenti prakticky orientují ve školské legislativě. 
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- Oblast výchovně-vzdělávací 

Otázka č. 19- Kolik máte tříd ve vaší MŠ? 

Tabulka č. 13 Počet tříd v MŠ (zdroj: vlastní šetření) 

Celkem tříd Počet respondentů 

2 1 

4 7 

5 1 

6 1 

12 2 

 

Z tabulky č. 13 vyplývá, že většina respondentů (7 ředitelek) má ve své MŠ 4 třídy. Dvě 

ředitelky mají 12 tříd. 6,5 a 2 třídy má vždy pouze jedna mateřská škola. 

Otázka č. 20- Podporujete u dětí prožitkové učení? 

 

Graf č.13 Prožitkové učení (zdroj: vlastní šetření) 

Všechny ředitelky (12) ve své mateřské škole podporují prožitkové učení u dětí. 
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Otázka č. 21- Účastníte se akcí mimo areál MŠ, jak často? 

Tabulka č. 14 Akce mimo areál MŠ (zdroj: vlastní šetření) 

odpovědi počet respondentů 

často 3 

1x měsíčně 5 

4x měsíčně 1 

10x měsíčně 3 

Všech 12 respondentů se účastní akcí mimo areál MŠ. Pět školek se účastní 1x měsíčně 

těchto akcí, 10x měsíčně se účastní tři školky, 4x měsíčně se účastní jedna školka a tři školky 

se vyjadřují pouze slovem „často“. 

 

 

- Oblast řízení 

Otázka č. 22- Jaký styl vedení upřednostňujete? 

 

Graf č. 14 Styly vedení (zdroj: vlastní šetření) 

Z grafu č. 14 vyplývá, že jedenáct ředitelek MŠ upřednostňuje styl demokratický, kdežto 

jedna ředitelka využívá styl autoritativní. 
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Otázka č. 23- Jaké řídící činnosti ředitel mateřské školy při vedení realizuje? 

 

Tabulka č.15 Řídící činnosti (zdroj: vlastní šetření) 

Číslo 

respondenta 

Odpověď respondenta 

1 všechny 

2 Organizuji, plánuji, vedu, řídím, rozhoduji, zodpovídám, učím, počítám a píšu 

a píšu a píšu! 

3 přímé vedení lidí 

4 různé, vždy dle potřeby 

5 vedení pedagogického procesu, ekonomické záležitosti, právní, provozní, 

personální, BOZP, PO.... 

6 delegování pravomocí, kontrolní činnost 

7 je jich mnoho 

8 hospitace, dotazníky, rozhovory 

9 opravy budovy, zajištění chodu MŠ, vzdělávání, akce MŠ, granty... 

10 finanční, kontrolní a hospitační, výchovné a vzdělávací, komunikační a 

motivační, manažerské, pracovněprávní – personální, organizační, evaluační, 

vnitřní kontrolní systém apod. 

11 porady, setkávání, hospitace, kontroly, komunikace se zaměstnanci 

12 management, marketing, řízení lidí, PR, hodnocení-evaluace, ekonomická 

rozvaha, rozpočet, ............ 
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Otázka č. 24- Jak ovlivňuje ředitel školy kvalitu výchovně-vzdělávacího 

systému školy? 

Tabulka č.16 Kvalita výchovně-vzdělávacího systému (zdroj: vlastní šetření) 

Číslo 

respondenta 

Odpověď respondenta 

1 velice 

2 Velmi a zásadně. Dobrý ředitel = dobrá škola 

3 Svým příkladem, svou zapáleností, samozřejmě kontrolou, motivací 

4 správně nastaveným kontrolním a hospitačním systémem, podporou DVPP a 

společnými školeními 

5 v rámci velké školy určitě méně, hlavní mají na starosti zástupkyně 

6 svou prací, příkladem, rozhovorem-nabídka činností, konzultace s učiteli o 

jejich nápadech 

7 např. koordinuje tvorbu ŠVP a TVP 

8 Záštitou nad vším 

9 systém - učíme se navzájem (vzájemné hospitace učitelů na naší školce), 

hospitace ředitelky i zástupkyně - vždy s rozborem, dostatek DVPP, umožnění 

studia učitelům, sdílení zkušeností (šablony), pedagogické porady.. 

10 řídí a kontroluje práci pedagogů, důležitá je podpora a vzájemná spolupráce 

11 Svým příkladem, hospitace, podpora DVPP 

12 kvalitní vizí, se kterou je ztotožněna většina, hospitační činností, vlastním ped. 

příkladem, vedením začínajících pedagogů-uvádějící učitelky(mentorky), 

zpětnou vazbou, DVPP 
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Otázka č. 25- Jakým způsobem má ředitel mateřské školy možnost aktivně ovlivňovat 

procesy v předškolním zařízení? 

Tabulka č. 17 Procesy v předškolním zařízení (zdroj: vlastní šetření) 

Číslo 

respondenta 

Odpověď respondenta 

1 všemožně 

2 všemi 

3 Takovým způsobem, kterým je ředitel schopen si obhájit své rozhodnutí, své 

přesvědčení a svůj plán, vizi. A pokud má ostré lokty, dobrou "vyřídilku" a 

občas porušit zákon je také evidentně schůdné. 

4 nejvíc, ale musí chtít a mít na to energii 

5 hospitační činností, vlastním ped. příkladem, vedením začínajících pedagogů - 

uvádějící učitelky(mentorky), zpětnou vazbou, podpora DVPP 

6 - 

7 Aktivní spoluúčastí 

8 účastí na akcích, návštěvy ve třídách, porady 

9 ředitel každodenně ovlivňuje proces- motivací, kontrolou, svým nadšením, 

příkladem 

10 aktivní naslouchání, podpora, zadávání úkolů, komunikace ,spolupráce s 

ostatními institucemi, propagace MŠ na veřejnosti apod. 

11 např. svou osobní přítomností 

12 účastí na setkáních ředitelů škol- asociace ŘŠ, komunikací se zřizovatelem, 

odbornou činností - přednášky, články v tisku apod. 

 

Časový harmonogram šetření 

- rozhovory – cca 3hod. čistého času na daném pracovišti (poté sumarizace dat cca 5hod) 

- dotazníky – zasílání emailem, vyhodnocení - 8 a více hod. 

Určení místa a času realizace 

- jednotlivá školská pracoviště v Praze 4 (63 škol) 

- veřejné mateřské školy 
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3.3 Rozhovor 

Rozhovor probíhal formou řízeného rozhovoru, s vybranými ředitelkami proběhlo 

seznámení, které se drželo základních bodů dotazníku a následně jim byly podány 3 klíčové 

otázky ke zodpovězení. Celkem se řízeného rozhovoru účastnily 4 ředitelky MŠ. 

 

3 klíčové otázky:  

1. Jaké řídící činnosti ředitel mateřské školy při vedení realizuje? 

2. Jak ovlivňuje ředitel školy kvalitu výchovně-vzdělávacího systému školy? 

3. Jakým způsobem má ředitel mateřské školy možnost aktivně ovlivňovat procesy 

v předškolním zařízení? 

 

Ředitelka č. 1 

První respondentkou se stala ředitelka ve věku 50 let s magisterským titulem. Paní ředitelka 

pracuje ve funkci ředitele MŠ 3 roky. Materiální zázemí ve své škole považuje za velice 

kvalitní, ve škole mají k dispozici internet, každý pracovník má ve své třídě k dispozici 

notebook či počítač, škola využívá monitorovací zařízení při vstupu do budovy, využívají 

internetový systém zápisu (konzultací, apod.). Paní ředitelka je velice spokojena se svým 

platovým ohodnocením ve své pozici a své vztahy se zaměstnavatelem hodnotí jako 

průměrné. Paní ředitelka pracuje s 10 pedagogickými pracovníky a má zřízenou funkci 

zástupce ředitele, kterého má jednoho. Své zaměstnance podporuje v DVPP, zejména, sama 

ráda přijímá návrhy a náměty k dalšímu zdokonalování sebe sama. Hodnotí se jako velice 

aktivní ředitelka. Klima hodnotí pozitivně a stálost pedagogického sboru hodnotí 

uspokojivě, stává se v průměru za rok, že přijde o jednoho pedagogického pracovníka, nemá 

velký problém s přijímáním nových zaměstnanců, zatím měla „štěstí“ a vždy byl doporučen 

nový pedagog přes známost. Se syndromem vyhoření se u svých pracovníků ještě nesetkala, 

každoročně však řeší prevenci. Se školskou legislativou nemá problém, jelikož je i doma 
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školena po této stránce. Prožitkové učení u dětí velice podporuje, a tak se u nich v MŠ konají 

akce mimo MŠ každý týden. Paní ředitelka upřednostňuje demokratický styl vedení. 

Odpovědi na poslední tři klíčové otázky:  

1. Porady, setkávání, hospitace, komunikace se zaměstnanci. 

Paní ředitelka klade důraz na časté porady se svými zaměstnanci a na svou hospitační 

činnost, kterou více, než zástupkyně ředitelky, zastává sama. Dále si zakládá na 

komunikaci se svými zaměstnanci a přáteli, partnery, rodiči školy, jelikož 

komunikaci považuje za klíčovou k dosažení úspěchu. Jelikož upřednostňuje 

demokratický styl vedení, tak min, 2x ročně pořádá teambuildingy, kromě toho 

v rámci FKSP pořádá kulturní akce se svými zaměstnanci. 

2. Svou prací, příkladem, rozhovorem-nabídka činností, konzultace s učiteli o jejich 

nápadech. 

Paní ředitelka je otevřená všem novým nápadům v rámci činností, podporuje DVPP 

u zaměstnanců a snaží se být dobrým příkladem druhým. 

3. Aktivní nasloucháním, upřednostňuje public relations, podpora, komunikace, 

spolupráce s ostatními institucemi, apod. 

Ředitelka č.2 

Druhou respondentkou byla ředitelka ve věku 55 let s magisterským titulem. Paní ředitelka 

pracuje ve funkci ředitele MŠ 15 let. Materiální zázemí ve své škole považuje za velice 

kvalitní, sleduje aktuální trendy a vývoje v této oblasti. Každá z jejích 4 poboček má tablety 

do tříd, min. 2 notebooky na pracoviště, wifi, interaktivní tabuli na každou pobočku, taktéž 

robotické včelky Bee-Bot, mikroskopy, Magic boxy, mluvící skřipce, apod. Sama se aktivně 

zapojuje do seminářů a prezentuje metodu Hejného mezi dalšími školkami. Paní ředitelka je 

velice spokojena se svým platovým ohodnocením, taktéž vztahy se zaměstnavatelem má 

výborné. Paní ředitelka má v rámci své mateřské školy 4 pobočky po 15ti třídách, v každé 

pobočce má zřízenou funkci zástupce ředitele. Podporuje u svých zaměstnanců DVPP a 

klima hodnotí jako průměrné. Ke stálosti pedagogických pracovníků ve svých funkcí se však 

vyjadřuje velice negativně, jelikož je každým rokem nucena kolem 5 ti nových učitelů 

přijmout a neustále má na webu aktivní inzerát na pozici učitele. Nabídku na tuto pozici 

hodnotí jako velkou a na místo se mnohdy hlásí sic kvalifikovaní, avšak ne příliš schopní 
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uchazeči a mnohdy přijímá spíše z nouze. Syndrom vyhoření preventivně řeší a zajímá se 

osobními schůzkami se svými pedagogy min. 1x do roka. Školská legislativa jí nečinní 

potíže, avšak shledává značné nedostatky. Je velkým zastáncem prožitkového učení u dětí a 

zhruba 10x za měsíc pořádá různé akce. U svých pracovníků upřednostňuje autoritativní styl 

vedení, ne proto, že by nechtěla využít demokratického raději, avšak po zkušenostech je 

nucena jednat jinak. 

Odpovědi na poslední tři klíčové otázky:  

 

1. Organizuje plánuje, vede, řídí, rozhoduje, zodpovídá, učí, počítám a píšu a píšu a 

píšu!  Zejména psaní hodnotí jako velký mínus v rámci legislativy, raději by se více 

zaměřovala na vedení a řízení školy. 

2. Kvalitu výchovně-vzdělávacího systému ovlivňuje méně, jelikož převádí tyto 

pravomoce zástupkyním, které deleguje. 

3. Kvalitní vizí, se kterou je ztotožněna většina, vedením začínajících pedagogů-

uvádějící učitelky(mentorky), zpětnou vazbou, DVPP. 

Ředitelka č.3 

Třetí respondentkou se stala ředitelka ve věku 42 let se středoškolským vzděláním. Paní 

ředitelka pracuje ve funkci ředitele MŠ 6 let. Materiální zázemí ve své škole považuje za 

průměrné-škola disponuje několika počítači, vlastní Magic box. Paní ředitelka je spokojená 

se svým platovým ohodnocením. Paní ředitelka má ve své školce 2 třídy a funkci zástupkyně 

také zřízenou. Klima školy hodnotí kladně a k nabídce pracovního místa se vyjadřuje naopak 

negativně. Má problém s přijetím nových kvalitních učitelů, i když funkci opustí max. 2 

učitelky, postrádá však pracovníky, kteří by měli chuť se dále rozvíjet a aktivně pracovat. 

Syndrom vyhoření preventivně řeší, jelikož se s ním sama seznámila jak u sebe, tak u 

zaměstnanců. Školská legislativa ji nečiní potíže a prožitkové učení podporuje, a to akcí 1x 

do měsíce. U svých pracovníků využívá demokratického stylu vedení.  
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Odpovědi na poslední tři klíčové otázky:  

1. Mezi hlavní činnosti považuje finanční, kontrolní a hospitační, výchovné a vzdělávací, 

komunikační a motivační, manažerské, pracovněprávní- personální, organizační, evaluační 

a vnitřní kontrolní systém. 

2. Kvalitu výchovně-vzdělávacího systému vidí ve správně nastaveném kontrolním a 

hospitačním systému, na základě něhož určitou kvalitu nastavuje. 

3. Paní ředitelka říká, že každodenně ovlivňuje proces, a to právě svou motivací, kontrolou, 

svým nadšením a dobrým příkladem. 

 

Ředitelka č.4   

Čtvrtou respondentkou byla ředitelka ve věku 58 let s bakalářským titulem. Paní ředitelka 

pracuje ve funkci ředitele MŠ 2 roky. Materiální zázemí ve své škole považuje za horší, 

škola disponuje několika počítači ve 3 třídách, avšak ke koupi interaktivní tabule se v blízké 

době shání sponzor. Paní ředitelka je velice spokojena se svým platovým ohodnocením. 

Klima hodnotí jako velice dobré a snaží se sama svým přístupem k práci motivovat své 

zaměstnance. Pozici zástupce ředitele má zřízenou, avšak právě shání nového zástupce kvůli 

důchodovému věku nynějšího pracovníka. Nabídka na místa učitele je vysoká, ale poptávku 

již hodnotí jako podprůměrnější. Syndrom vyhoření preventivně řeší, stejně jako prožitkové 

učení považuje za důležité. Styl vedení upřednostňuje demokratický. 

 

Odpovědi na poslední tři klíčové otázky:  

 

1. Paní ředitelka považuje za hlavní řídící činnosti právě management, marketing, řízení lidí, 

PR, hodnocení-evaluace, ekonomická rozvaha, rozpočet. 

2. Kvalitu výchovně-vzdělávacího systému zaštiťuje koordinace tvorby ŠVP a TVP, další 

práci částečně deleguje na paní zástupkyni. 
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3. Procesy má možnost aktivně ovlivňovat svou přítomností. 

3.4 Vyhodnocení 

Primární technika sběru dat-dotazníkové šetření 

Z celkového počtu 63 rozeslaných emailů se dotazníkového šetření účastnilo 12 

respondentů, což je 19 % z celkového počtu. Dalších 10 respondentů dotazník nedokončilo. 

Časové rozmezí vyplňování dotazníku se pohybovalo v rozmezí 2-60 minut. Ve 42 % 

případů respondenti odpovídali 5-10 minut, což byla většina, dále se umístilo na druhém 

místě časové rozmezí 2-5 minut a paradoxně 10-30 minut, nejméně času strávilo 8 % 

dotazovaných v časovém rozmezí 30-60 minut. Dotazník byl vytvořen v rámci služby 

Survio, kterým byl následně zpracován.  

Sekundární technika sběru dat-řízené rozhovory 

Rozhovorů na pracovištích se zúčastnili 4 respondenti. Rozhovory probíhaly na jednotlivých 

školských pracovištích. Délka každého rozhovoru probíhala v rozmezí od 10 do 30 minut. 

Při rozhovoru bylo využito nahrávací zařízení, ze kterého byla zpracována jednotlivá data. 

 

1. Identifikační znaky 

-pohlaví, věk, vzdělání, délka funkčního období 

Všichni respondenti (12) jsou pohlaví ženského, můžeme tedy zde hovořit o ředitelkách 

mateřských škol.  

Sedm ředitelek se věkově pohybuje v rozmezí 50-60 let, pět ředitelek 40-50 let a pouze jedna 

zastává tuto funkci ve věkovém rozmezí 30-40 ti lety. Ve věku 20-30 let a 60 a více není 

žádná z ředitelek. 

Většina ředitelek-sedm, má vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu. Tři 

ředitelky vystudovaly bakalářský program, dvě mají střední školu s maturitou. Žádná 

z respondentek nemá vystudovanou Vyšší odbornou školu či jinou školu. 

Čtyři respondentky jsou na pozici ředitele MŠ v rozmezí 5-10 let, tři ředitelky jsou ve své 

pozici přítomny 20 let a více, dvě ředitelky zde působí 10- 20 let a tři jsou na pozici ředitele 

MŠ do 5 let. 
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2. Oblast ekonomická a materiální  

- materiální zázemí MŠ, moderní technologie, platové ohodnocení 

Ředitelky průměrně ohodnotily materiální zázemí své školy počtem 7,7*. Nejvíce hvězdiček 

udělily počtu 8*. 

Nejčastější odpovědí v oblasti moderních technologií byly notebooky a PC, časté byly i 

interaktivní tabule a internet. Dvě paní ředitelky odpověděly tak, že moderní technologie 

nevyužívají.  

Většina ředitelek je se svým platovým ohodnocením ve funkci ředitele spokojená, 

odpovědělo takto sedm dotazovaných. Pět spokojených není. 

 

3. Oblast personální 

- pedagogičtí pracovníci, pozice zástupce ředitele, podpora DVPP, počet odchodů PP, 

klima MŠ, syndrom vyhoření, teambuildingy, výběr PP, poptávka na učitele MŠ 

Většina respondentů (6) řídí 5-10 pedagogických pracovníků. Čtyři ředitelky řídí 10-20 

pedagogických pracovníků, dvě ředitelky řídí více, než 20 pedagogických pracovníků a 

žádná neřídí 1-5 pedagogických pracovníků. 

Většina ředitelů (7) má ve svém pracovním týmu zřízenou vedoucí funkci zástupce ředitele, 

pět ředitelek nikoli. 

Všech 12 ředitelek podporuje DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků). 

Deset ředitelek zde uvedlo, že ročně opustí svou pozici 1-2 pracovníci. Dvě ředitelky uvedly, 

že svou pracovní pozici ročně opustí 2-5 zaměstnanců. 5 a více zaměstnanců u žádné 

z respondentek pracovní pozici neopustí. 

Nejvíce hvězdiček respondentky udělily 8*, a to konkrétně šest ředitelek. Tři ředitelky 

ohodnotily klima MŠ počtem 9* a jedna ředitelka ohodnotila klima plným počtem 
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hvězdiček, tj. 10. Žádná nehodnotila počtem 1-6*. Průměrně všechny ředitelky udělily počet 

8,3*. 

Většina dotazovaných má zkušenost se syndromem vyhoření-celkem deset ředitelek, pouze 

dvě ředitelky zkušenost nemají. 8 z nich se pak zajímá o prevenci u svých pedagogů. 

Tři ředitelky MŠ nepořádají teambuildingy. Dvě je pořádají 1x ročně, čtyři je pořádají 1-2x 

ročně a tři je pořádají 2x ročně. 

Počet 7 a 8* v rámci spokojenosti udělily vždy čtyři ředitelky, dvě ředitelky udělily 6* a 

jedna udělila 9*, stejně tak jako jedna udělila hvězdiček 10*. Průměrně jsou všechny 

respondentky spokojeny s výběrem svých pedagogických pracovníků počtem 7, 6*. 

Většina ředitelek MŠ považuje poptávku na pozici učitele MŠ malou až nulovou (10 

ředitelek). Naopak jako průměrnou ji považuje jedna učitelka, taktéž jedna si myslí, že 

občasná poptávka existuje. 

 

4. Oblast legislativní 

- legislativní změny, školská legislativa 

Všechny ředitelky sledují legislativní změny ve školství. Sedm z respondentů se zajímá 

průběžně a pět dodává, že jim nic jiného nezbývá. 

Všechny ředitelky se prakticky orientují ve školské legislativě. 

 

5. Oblast výchovně-vzdělávací 

- počet tříd, prožitkové učení, akce mimo MŠ 

Většina respondentů (7 ředitelek) má ve své MŠ 4 třídy. Dvě ředitelky mají 12 tříd. 6,5 a 2 

třídy má vždy pouze jedna mateřská škola. 

Všechny ředitelky (12) ve své mateřské škole podporují prožitkové učení u dětí. 

Všech 12 respondentů se účastní akcí mimo areál MŠ. Pět školek se účastní 1x měsíčně 

těchto akcí, 10x měsíčně se účastní tři školky, 4x měsíčně se účastní jedna školka a tři školky 

se vyjadřují pouze slovem „často“. 



74 

 

 

 

6. Oblast řízení 

-styl vedení, 3 klíčové otázky 

Jedenáct ředitelek MŠ upřednostňuje styl demokratický, kdežto jedna ředitelka využívá styl 

autoritativní. 

Shrnutí 

Jakým způsobem má ředitel mateřské školy možnost aktivně ovlivňovat procesy 

v předškolním zařízení?  

Ovlivňování procesů v předškolním zařízení uskutečňuje ředitel takovým způsobem, 

kterým je ředitel schopen si obhájit své rozhodnutí, své přesvědčení a svůj plán, vizi. Někdy 

je dokonce zapotřebí být ráznější a dokonce jednat na hranici legislativy. Na základě 

výsledků vyplývá, že ředitelem by měl být spíše aktivní pracovník, který musí mít dostatek 

energie a chuť k podněcování sebe i svých pedagogických pracovníků, ale s použitím 

motivace. Procesy může ovlivňovat také svým vlastním pedagogickým příkladem ostatním 

pracovníkům, stejně tak hospitační činností, u které nesmí opomenout zpětnou vazbu, se 

kterou dále souvisí porady. Podporou a vedením začínajících pedagogů-mentoring, využití 

sdílení na pracovišti i mimo něj. V rámci aktivity a rozvoje procesů nesmí zapomenout na 

akce školy a DVPP, aby došel k vysněnému cíli.  

Komunikace ovlivňuje veškeré procesy v mateřské škole, kdy je ředitel nejen 

vedoucím pracovníkem, ale také posluchačem, který musí umět naslouchat a podporovat své 

pracovníky.  

Procesy jsou ovlivňovány i v rámci public relations-propagací vně-zřizovatel, ostatní 

instituce, asociace ředitelů, odbornou činností (přednášky, články v tisku). 

 

Jaké řídící činnosti ředitel mateřské školy při vedení realizuje? 

Na základě sběru odpovědí ředitel mateřské školy aktivně ovlivňuje procesy 

v předškolním zařízení právě svým řízením i vedením. Konkrétně se věnuje oblastí 
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administrativní (neustálé psaní, dokumentace), finanční a ekonomické (počítání v rámci 

rozpočtu), zodpovědností, výchovně-vzdělávací, personální (delegování, kontrolní činnost, 

hospitace, DVPP, porady), organizační, evaluační, vnitřní kontrolní systém, komunikace, 

marketing, akce MŠ.  

 

Jak ovlivňuje ředitel školy kvalitu výchovně vzdělávacího systému školy? 

Svým příkladem, motivací, kontrolní a hospitační systém, DVPP, svou prací, příkladem, 

rozhovorem-nabídka činností, konzultace s učiteli o jejich nápadech, delegování zástupkyň. 

Koordinace ŠVP a TVP, systém-učíme se navzájem (vzájemné hospitace učitelů, sdílení 

zkušeností s ostatními školami), hospitace ředitelky i zástupkyně – vždy s rozborem, 

dostatek DVPP, umožnění studia učitelům.  

 Organizuje pedagogické porady, řídí a kontroluje práci pedagogů, důležitá je podpora a 

vzájemná spolupráce. Formuluje kvalitní vizí, se kterou je ztotožněna většina pedagogických 

pracovníků, vede začínající pedagogy – uvádějící učitelky (mentorky). 
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Závěr 

Ředitel mateřské školy je vedoucí pracovník, jež stanoví vizi školy, kterou naplňuje 

svými dílčími cíli. K fungování celé organizace mu napomáhají jeho zaměstnanci, v rámci 

výchovně-vzdělávacího procesu zejména vedoucí pracovníci-zástupci ředitele a další 

pedagogičtí pracovníci-učitelé. Ředitel je opěrným bodem celé organizace, který se však bez 

pedagogické pomoci neobejde, avšak pomocí svých schopností a dovedností školu směřuje 

k naplnění stanovených cílů. Ředitel řídí a vede školu, využívá svých kompetencí a vybírá 

si takový styl vedení, který vyhovuje jemu i dalším pedagogickým pracovníkům, styl, který 

školu spojuje, nikoli rozděluje.  

Primární technikou sběru dat je dotazníkové šetření, jež hodnotí jednotlivé oblasti 

v rámci konceptu předškolního zařízení, sekundární technikou je rozhovor na daných 

pracovištích. Respondenti jsou vybráni z řad ředitelů mateřských škol, kteří působí na Praze 

4 a jejich škola je školou veřejnou a je zapsána do rejstříku škol a školských zařízení.  Mezi 

jednotlivé oblasti patří seznámení s respondentem-jeho pohlavím, věkem, maximálním 

dosaženým vzděláním a délkou funkčního období na pozici ředitele školy. Oblast 

ekonomická a materiální hodnotí materiální zázemí jednotlivých mateřských škol, míru 

využití konkrétních moderních technologií a neopomíjí i spokojenost ředitelů s platovým 

ohodnocením ve své pracovní pozici. Oblast personální se zabývá počtem pedagogických 

pracovníků, které ředitel řídí, analyzuje zřízení pozice zástupce ředitele, zabývá se dalším 

vzděláváním pedagogických pracovníků, hodnotí poptávku na pozici učitele, výběr 

pedagogických pracovníků a jejich opouštění pracovní pozice. Hodnotí klima na daném 

pracovišti a pořádání teambuildingů, ale i syndrom vyhoření. Oblast legislativní je zaměřena 

na změny ve školské legislativě, jejich sledování a praktické pochopení. Oblast výchovně-

vzdělávací naopak analyzuje počty tříd, prožitkové učení a akce mimo areál mateřské školy. 

Poslední oblastí je oblast řízení, která analyzuje upřednostněné styly vedení na jednotlivých 

pracovištích a obsahuje výzkumné otázky.  
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Diplomová práce se zabývá řídící funkcí ředitele v preprimárním vzdělávání. Koncept 

preprimárního vzdělávání je v teoretické části charakterizován svou legislativou. Dále je 

zaměřena na pracovní činnosti pedagogických pracovníků – učitele, zástupce a ředitele. 

Představuje jednotlivé činnosti v režimu mateřské školy. Vysvětluje management řízení 

v rámci studovaného oboru a popisuje jednotlivé procesy a funkce managementu. 

Výzkumná část vychází z dotazníků a rozhovorů s řediteli mateřských škol na Praze 4. 

Cílem diplomové práce je analýza a zhodnocení procesů a řízení v konceptu předškolního 

vzdělávání se zdůrazněním role ředitele mateřské školy, jakožto řídící složky odpovědné za 

kvalitu výchovně vzdělávacích procesů. 

Z cíle diplomové práce jsou formulovány tyto výzkumné otázky: 

Jakým způsobem má ředitel mateřské školy možnost aktivně ovlivňovat procesy 

v předškolním zařízení? 

Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že se ředitel nezabývá pouze přijímáním 

pracovníků, nýbrž dalšími výše zmíněnými činnostmi, kterými má možnost aktivně 

ovlivňovat procesy v předškolním zařízení – jako je komunikace na pracovišti, ovlivňování 

klimatu na pracovišti. Jedna z jeho hlavních kompetencí je komunikace, kterou využívá 

v každodenní práci, ať už uvnitř školy-komunikace se svými pracovníky v rámci vzdělávání 

či vně školy- např. propagace školy, zřizovatel, ostatní ředitelé škol. Komunikaci využívá 

v rámci své hospitační činnosti, při poradách, akcích školy, při komunikaci s rodiči. Na 

základě výsledků vyplývá, že ředitelem by měl být spíše aktivní pracovník, který musí mít 

dostatek energie a chuť k podněcování sebe i svých pedagogických pracovníků, ale 

s použitím motivace, včetně vlastním pedagogickým příkladem. Veškeré body jsou 

stanoveny legislativou-zejména školským zákonem, vyhláškami a dalšími legislativními 

dokumenty, jež jsou průběžně doplňovány. Ředitel je povinen změny v legislativě sledovat 

a pružně na ně svou činností reagovat, je tedy nucen být odborníkem i v oblasti legislativy. 

Ředitel však musí být i dobrým ekonomem, aby byl schopen hospodařit se svěřeným 

rozpočtem.  
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Jaké řídící činnosti ředitel mateřské školy při vedení realizuje? 

Na základě sběru odpovědí ředitel mateřské školy aktivně ovlivňuje procesy 

v předškolním zařízení právě svým řízením i vedením. Konkrétně se věnuje oblastí 

administrativní (dokumentace), finanční a ekonomické (kalkulace v rámci rozpočtu), 

zodpovědností, výchovně-vzdělávací, personální (delegování, kontrolní činnost, hospitace, 

DVPP, porady), organizační, evaluační, vnitřního kontrolního systému, komunikaci, 

marketingu, akcím mateřské školy.  

Jak ovlivňuje ředitel školy kvalitu výchovně vzdělávacího systému školy? 

Jeho povinnosti jsou dalekosáhlé, proto by měl část z nich převést na své nejbližší 

spolupracovníky – obvykle zástupce ředitele, které deleguje v jejich činnosti. Zástupce 

ředitele je přímý pracovník ředitele školy, jeho pravá ruka, která naopak řídí a vede většinu 

výchovně-vzdělávacího procesu, jeho kvalitou jsou pak správně vybraní pedagogičtí 

pracovníci, kteří jsou průběžně vzděláváni ve svých funkcích. Mnohdy jsou pak mezi nimi 

vybíráni zkušenější učitelé, jež se stávají mentory a metodicky vedou nově příchozí učitele, 

kteří zkušenostmi z praxe zatím nedisponují. Tato personální oblast je velice rozsáhlá a 

vyžaduje jisté znalosti a požadované schopnosti v rámci řízení lidských zdrojů. Pedagogičtí 

pracovníci však jednají na základě vize, která je formulována ředitelem. 

Doporučení: 

- Schopnost sebehodnocení ředitelů ve své funkci 

- Umění naslouchat druhým a přijímat nové nápady 

- Aktivní a pozitivní přístup k práci, z čehož plyne motivace ostatních pracovníků 

Tato diplomová práce by mohla být přínosem pro pedagogické pracovníky, kteří mnohdy 

nevidí, jak zodpovědná funkce je býti v pozici ředitele mateřské školy. 
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