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Resumé

Závěrečná  bakalářská  práce  se  zabývá  klíčovými  oblastmi  řízení  sloučených 

mateřských škol a zkoumá, který typ sloučené mateřské školy je pro řízení optimální. 

Vychází z obecných poznatků managementu a z výzkumného šetření ve sloučených 

mateřských školách na území  České republiky.   Teoretické  části  práce vymezují  obecnou 

charakteristiku problému a praktická část se zabývá zejména porovnáním jednotlivých typů 

sloučených  škol.  Součástí  práce  jsou  i  názory  respondentů  na  pozitiva  a  negativa,  která 

sloučení mateřských škol přináší.

Závěry z výzkumného šetření mohou být užitečné zřizovatelům při dalším možném 

slučování mateřských škol  a následně také jejich ředitelům.

Summary

My  final  bachelor  assignment  deals  with  key  areas  of  conducting  merged 

kindergartens and examines which type of merged kindergarten provides optimal possibilities 

for conducting.

This assignment is based on general findings about management and on a research 

survey carried out in merged kindergartens in the area of the Czech Republic. The theoretical 

parts  delimitate  general  characteristic  of  the  given  points  at  issue  and  the  practical  part 

addresses  mainly  comparisons  of  different  types  of  merged  kindergartens.  Moreover,  this 

assignment involves respondents´ opinions regarded positive and negative sides which can be 

connected with merging kindergartens.

Conclusions arising from this research survey can be useful for both school authorities 

when further merging kindergartens, and for directors of these merged kindergartens. 
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1. Úvod

Prudký pokles populační křivky  v České republice odstartoval proces optimalizace 

celé  školské  sítě,  což  se  v prvé  řadě  dotklo  mateřských  škol,  následně  základních  škol  a 

nevyhne  se  ani  síti  středních,  vyšších  odborných  škol,  školských  zařízení  a  v konečném 

důsledku ani vysokých škol. Demografický vývoj obyvatelstva je průběžně monitorován a 

analyzován, což umožňuje stanovovat jeho prognózy. Dětí ubývá, počet škol zůstal stejný, a 

tak optimalizace byla a je nevyhnutelným a pochopitelným procesem. Některé mateřské školy 

(především jednotřídní) jsou rušeny, slučovány se základní školou nebo jinými mateřskými 

školami. 

Optimalizace školské sítě je složitý problém, a to jak po stránce politické, ekonomické 

i  lidské.  Ukazuje  se,  že  bohužel  právě  lidský faktor  nejvíce  ovlivňuje,  zda  optimalizační 

proces přináší očekávaná pozitiva (zjednodušení řízení škol, finanční úspory) nebo obávaná 

negativa v možném ohrožení kvalitního vzdělávacího programu i „sehraného“ pedagogického 

kolektivu. (Kropáčková, 2001).

Úvod autorky tohoto článku ve mně vyvolal potřebu zjistit, jak se s tímto problémem – 

optimalizací  sítě  škol  zejména  jejich  masivním  slučováním k 1.1.2003,  vypořádaly  školy 

samotné,  a  to  především  školy  mateřské,  které  prošly  nejednotným  postupem  svých 

zřizovatelů.  

Jaký druh sloučení škol je optimální z hlediska řízení, zda mateřská škola sloučená se 

základní školou a případně  jinými mateřskými školami nebo mateřská škola sloučená s jinou 

nebo jinými mateřskými školami.

Při  sestavování  dotazníku  k výzkumnému šetření  mne  zajímal  zejména  styl  řízení, 

přenos informací na zaměstnance,  rozhodovací a kontrolní  pravomoci a jejich delegování 

ředitelem celého subjektu  na jiné vedoucí zaměstnance. 

Tato  práce  může  být  pomocným  materiálem  pro  zřizovatele  škol,  podkladem  pro 

rozhodování v orgánech  zřizovatelů těchto typů škol, a dále může pomoci stávajícím i novým 

ředitelům těchto typů škol  zavést nebo zkvalitnit vlastní  řídící systém  .

2. Cíl práce

Cílem  této  bakalářské  práce  je  vyhodnotit  účinnost  vnitřního  řízení  sloučených 

mateřských škol rozborem vnitřních informačních systémů, způsobů komunikace, delegování 
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pravomocí a odpovědnosti, a zjistit, který typ sloučeného zařízení mateřské školy je pro řízení 

optimální.  Tato  práce má přispět   ke zvýšení  účinnosti (optimalizaci)  řízení  daného typu 

školy.

3. Východiska 

Rámcový  vzdělávací  program  pro  předškolní  vzdělávání  (2004)  stanoví,  že  řízení 

mateřské školy je plně vyhovující, jestliže:

- Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou plně vymezeny.

- Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř školy, tak navenek.

- 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. 

4. Výzkumné šetření

4.1. Cíle výzkumu

Cílem  výzkumného  šetření  v  této  práci  je  zjistit   dopad  procesu  optimalizace  v 

mateřských školách (slučování škol) a na základě informací z výzkumu vyhodnotit účinnost 

řízení v jednotlivých typech sloučených zařízení, t.j. účinnost řízení v mateřské škole sloučené 

s  jinou nebo jinými  mateřskými  školami  ve srovnání  s  účinností  řízení  v  mateřské  škole 

sloučené se základní školou. 

Dalším cílem je zjistit úroveň vnitřního komunikačního systému  a zmapovat aktuální 

situaci v  komunikační strategii v obou typech sloučených škol.

4.2. Formulace hypotéz

• Vedoucí učitelka v MŠ sloučené s další nebo dalšími MŠ má větší míru rozhodovací a 

kontrolní  pravomoci  a odpovědnosti  (podíl  na řízení),  než  vedoucí  učitelka v MŠ 

sloučené se ZŠ  a případně jinými školami.
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• V řízení sloučených mateřských škol s další nebo dalšími mateřskými školami je více 

uplatňován demokratický styl  vedení lidí  než  v řízení  mateřské školy sloučené se 

základní  školou.

• Zaměstnanci  mateřské  školy  sloučené  s  mateřskou  školou  jsou  lépe  informováni 

(probíhá  kvalitnější  komunikace)  než  zaměstnanci  mateřské  školy  sloučené  se 

základní školou. 

4.3. Pilotní výzkum

Pro účely výzkumného zjišťování byl připraven dotazník se 45 otázkami,  který byl 

použit   pro  nultého  respondenta  (vedoucí  učitelka  z  mateřské  školy sloučené se  základní 

školou).  Všechny otázky byly  dobře  srozumitelné  a  nekorigovaly respondenta  do  předem 

dané odpovědi. Časová náročnost  vyplnění dotazníku včetně upřesnění byla asi 17 minut. 

Dotazník byl proto vyhodnocen jako velmi rozsáhlý a byla provedena korekce o  10 otázek .  

Konečná podoba dotazníku je přílohou č. 1 této práce.

4.4. Metody výzkumu

Pro výzkumné šetření byl jediným zdrojem informací zpracovaný dotazník, který je 

přílohou  č.1  této práce. 

Dotazníkem  bylo  prostřednictvím  elektronické  pošty  osloveno   přibližně   1000 

subjektů  z  Jihočeského,  Jihomoravského,  Karlovarského,  Moravskoslezského, 

Královehradeckého, Pardubického, Ústeckého, Olomouckého, Zlínského  a Plzeňského kraje, 

kraje Vysočina a hlavního města Prahy.  Tento počet je pouze vlastním hrubým odhadem. 

Vzhledem  k  hromadnému  odesílání  elektronické  pošty  by  bylo  přesné  určení  počtu 

respondentů velmi časově náročné  a nebylo by objektivní z toho důvodu, že  cca 80-100 

dotazníků se vrátilo jako nedoručitelné,  a také nelze odhadnout, kolika mateřským školám 

bez respondentů byl dotazník doručen (MŠ samostatné právní subjekty) .
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Z výše uvedeného počtu subjektů bylo osloveno přibližně 300 základních škol (opět 

hrubý odhad), jejichž název v rejstříku škol obsahoval slovní spojení  základní a mateřská  

škola. Dále bylo dotazováno přibližně 700 subjektů všech  mateřských škol bez rozlišení, zda 

se jedná o sloučenou nebo samostatnou mateřskou školu.

Cílovou  skupinou  respondentů  byli  ředitelé,  zástupci  ředitelů,  vedoucí  učitelky  a 

učitelé sloučených  mateřských škol. Sloučenou mateřskou školou je myšlena pro účely této 

práce  každá mateřská  škola,  která  je  součástí  složeného právního subjektu  zařazeného  v 

rejstříku škol a školských zařízení .

Úvodní část dotazníku obsahovala  oslovení respondentů a pokyny k vyplňování. V 

jeho první části  byly identifikačními otázkami zjišťovány údaje o respondentovi (pracovní 

pozice,  typ  školy,  pracoviště  atp.).  Další  otázky  byly  věnovány   řízení  školy,  které  bylo 

zjišťováno zejména v těchto oblastech:

• rozhodovací a kontrolní kompetence a  odpovědnost 

• delegování pravomocí

• vnitřní komunikace

• informační systém

• seberealizace pracoviště 

Úkolem respondentů bylo k zadaným otázkám přiřadit jednu z uvedených odpovědí, 

která  nejvýstižněji  charakterizovala  jejich  názor  nebo  uváděla  současný  stav  na  jejich 

pracovišti.

Závěrečná část dotazníku zjišťovala otevřenými otázkami klady a zápory sloučených 

zařízení,  typy  a  četnost   způsobů  vnitřní  komunikace  na  pracovišti,  mezi  jednotlivými 

pracovišti a   uplatňované styly řízení ve škole. 

4.5. Výsledky  výzkumu

Vráceno bylo celkem  159 vyplněných dotazníků, z toho 104 (65 %) se vrátilo  ze 

základních škol sloučených s  mateřskou školou  nebo dalšími mateřskými školami (dále jen 

ZŠ+MŠ)  a   55  dotazníků  (35  %)  z  mateřských  škol  sloučených  s  mateřskou  nebo  více 

mateřskými školami (dále jen MŠ+MŠ).

Za jednotlivé pracovní pozice pak vypadalo rozdělení odpovědí takto:

• ředitel(ka) - 62 - 39 %
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• zástupce ředitele - 10 -   6 %

• vedoucí učitel(ka) - 47 - 30 %

• učitel(ka) - 40 - 25 %

Ze 104 dotazníků  ZŠ+MŠ  bylo 81  vráceno ze subjektu složeného z jedné základní a 

jedné mateřské školy, a z tohoto počtu se 23 dotazníků  vrátilo ze škol, které mají mateřskou i 

základní školu v jedné budově.  

Z 55 dotazníků  MŠ+MŠ  bylo 19 vyplněno z mateřské školy, která je sloučena pouze 

s  jednou další  mateřskou školou  a  10 dotazníků bylo  vyplněno v subjektech,  které  jsou 

sloučeny z více než deseti mateřských škol. Jeden dotazník vyplnila ředitelka ze subjektu, 

který má 186 zaměstnanců a spravuje 22 budov.

4.6. Analýza získaných údajů 

Analýza získaných údajů je součástí  každé jednotlivé kapitoly této bakalářské práce, 

vztahující  se k jednotlivým oblastem  řízení. Jednotlivé otázky k těmto konkrétním oblastem 

budou   dále  vyhodnocovány  a  to  v  podkapitole  analýza  získaných  údajů,  která  je  vždy 

rozdělena  na  porovnání průměru odpovědí v jednotlivých dále uvedených typech sloučené 

mateřské školy a na  vyhodnocení vybraných vzorků odpovědí studentovým t-testem (dále jen 

t-test).

Statistická  metoda  t-testu  porovnává  vzorky  odpovědí  pro  kvantifikaci 

pravděpodobnosti shody nebo rozdílu  a vrací koeficienty takto:

(0,0; 0,001> - rozdíl statisticky významný na 1% hladině významnosti, 

                                   to   znamená, že  existuje  99% pravděpodobnost rozdílu

(0,001; 0,005> - rozdíl statisticky významný  na 5% hladině významnosti,

znamená, že existuje 95% pravděpodobnost rozdílu

(0,005; 0,1> - existuje naznačení rozdílu  na 10% hladině statistického

významu

(0,1; 0,9) - statistická významnost není kvantifikována, nelze nic tvrdit

<0,9; 0,95) - naznačení shody  na 10% hladině statistické významnosti

<0,95; 0,99) - shoda statisticky významná na 5% hladině významnosti , to

znamená, že existuje 95% pravděpodobnost shody
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<0,99; 1) - shoda statisticky významná na 1% hladině ,  pravděpodobnost

shody je 99%

 Pravděpodobnost ve všech výše uvedených případech  nikdy neznamená jistotu.

5. Typy sloučených mateřských škol 

Při vyhodnocení dotazníkového šetření jsem zjistila tyto typy sloučených škol:

A. Mateřská škola  sloučená s další mateřskou školou             -ředitelství  MŠ

B. Mateřská škola sloučená s dalšími mateřskými školami -ředitelství  MŠ

C. Mateřská škola sloučená se  základní školou -ředitelství  ZŠ

D. Mateřská škola sloučená se základní  školou a dalšími MŠ -ředitelství  ZŠ

Protože  jsem se  chtěla  pokusit  o  vyhodnocení  řízení  škol  z  hlediska  jednotlivých 

složek sloučeného subjektu (složka řízená a složka řídící) a zároveň posoudit, ve kterém typu 

sloučené  mateřské  školy  je  řízení  účinnější,  vytvořila  jsem  dva  moduly  posuzovaných 

mateřských škol:

• Mateřská škola sloučená s mateřskou školou = výše  uvedený  typ  A+B 

(pracovní název MŠ+MŠ)

• Mateřská škola sloučená se základní školou = výše  uvedený  typ  C+D 

(pracovní název ZŠ+MŠ)

Rozdělení došlých odpovědí z dotazníkové šetření   podle jednotlivých profesí pak 

vypadá takto :

kategorie MŠ+MŠ ZŠ+MŠ
složka řízená složka  řídící složka řízená složka řídící

ředitel 0 23 0 39
zástupce ředitele 5 0 0 5
vedoucí učitelka 7 0 40 0

učitelka MŠ 20 0 16 0
učitelka ZŠ 0 0 4 0

celkem 32 23 60 44
Nejpočetnější skupinou respondentů byl vedoucí učitelky mateřských škol, které jsou 

sloučené se základní školou.
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6. Organizování, rozhodování  a delegování ve sloučených 

školách

6.1 . Organizování

Pojem organizování v obecné rovině  je cílevědomá činnost, jejímž konečným cílem 

je  uspořádat  prvky  v systému,  jejich  aktivity,  koordinaci  a  kontrolu  tak,  aby  přispěly 

maximální měrou k dosažení stanovených systémů organizace. (Veber , 2003).

Pojmy organizace a organizování  se používají v běžném životě a zpravidla se jimi 

míní  určitý  útvar   (např.  zájmová organizace,  tělovýchovná organizace)  a  proces  utváření 

tohoto útvaru  či činnosti (např. organizace školního výletu, sportovní soutěže aj.). Z hlediska 

řízení  má  termín  organizace  určitější  význam,  označuje  se  jím  způsob  uspořádání  prvků 

systému, tj. struktura vazeb v systému (statické uspořádání) a struktura funkcí (resp.činností) 

v systému  (dynamické  uspořádání).  Organizací  školy  je  pak  struktura  všech  jejích  složek 

(ředitel, učitelé, žáci, správní personál, rodiče, samosprávné orgány), jejich vzájemné vazby a 

rozložení v „čase“ a „prostoru“. Vytvoření takové struktury (tj. organizace), její potvrzování a 

změny je podstatou organizování a je jednou z nejdůležitějších složek řízení vůbec, vysvětluje 

Solfronk (2002). 

Organizování zahrnuje zřízení účelné struktury rolí pro lidi,  kteří v dané organizaci 

pracují, uvádí Černíková (2004). Účelná struktura zajistí, že všechny úkoly pro dosažení cíle 

jsou přiděleny těm, kteří jsou schopni je splnit co nejlépe. Organizační struktura je chápána 

jako páteř organizace, která poskytuje základnu pro její fungování. Funkci organizování lze 

také  charakterizovat  jako  členění  pracovních  úkolů  na  dílčí  pracovní  úkony,  delegování 

pravomocí,  vytváření  specifických  organizačních  jednotek  a  určování  jejich  optimálních 

velikostí.

Jak  upřesňuje  Bečvářová  (2003),  která  se  zabývá  řízením  mateřských  škol,  je 

organizováním v mateřské škole míněno stanovení nejvhodnějšího postupu pro dosažení cíle 

včetně stanovení personálního obsazení i věcného zabezpečení. Ředitelka mateřské školy má 

vytvářet takovou strukturu organizace, v níž se mohou efektivně připravovat a plnit stanovené 
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plány.  Jde  tu  zejména  o  jednotné  příkazy  a  nařízení,  jasně  vymezenou  odpovědnost  a 

kompetence,  přesné  rozhodování,  ale  také  o  jasný  způsob  organizace  kontroly,  jejího 

vyhodnocování a vyvozování důsledků. Velkou roli hraje i citlivý přístup k lidem, znalost 

potenciálu každého pracovníka, jeho předností, nedostatků i možností dalšího rozvoje.

Podle Světlíka (1996) pak  organizační  systém školy (znamená i mateřskou školu) 

představuje  způsob,  jakým škola  rozděluje  úkoly  vyplývající  z plnění  poslání  školy  mezi 

určité  skupiny pracovníků a  koordinuje činnost  těchto  skupin,  jaké postavení  má v tomto 

organizačním systému pedagogický sbor,  a  jaká je struktura a postavení  vedení školy.  Se 

zvětšováním školy a jejím vývojem dochází k diferenciaci úkolů, které svým charakterem 

překračují rámec třídy. 

V obecném  pojetí  jsou  základními  prvky  organizování  specializace,  koordinace, 

vytváření útvarů, rozpětí řízení a dělba kompetencí (Veber, 2003).

 Ve škole, jako v každé jiné organizaci, nejsou všechny činnosti  vykonávány jedinou 

osobou, proto se zde výše uvedené prvky organizování také objeví. Na procesech ve školách 

probíhajících, se podílí větší množství lidí podle toho, o jaký typ školy se jedná. Jedná- li se  o 

školu,  která  není  sloučená a  je samostatným právním subjektem,  vykonává nejčastěji  dva 

druhy činnosti. Např. mateřská škola vykonává činnost mateřské školy a školní jídelny nebo 

výdejny stravy (poskytování předškolního vzdělávání a  zabezpečování školního stravování 

dle zákonných norem (Zákon č.561/2004 Sb.)

Modely sloučených škol, které jsou v této práci předmětem výzkumu, jsou z hlediska 

výkonu  činností  školy  sloučené,  u  nichž  je  předpokladem,  že  vykonávají  nejméně  dva 

rozdílné druhy činností.  V případě modelu sloučených mateřských škol se základní školou 

mohou vykonávat činnost  mateřské školy,  základní školy,  školní družiny, školní jídelny a 

výdejny stravy, případně další činnosti stanovené zřizovatelem ve zřizovací listině.

Pro optimální zabezpečení všech druhů činností z hlediska řízení, je potřeba zmapovat 

jeho optimální rozpětí  - to vyjadřuje  maximální počet přímo podřízených pracovníků , které 

je manažer ještě schopen řídit s ohledem na jeho tělesnou i duševní kapacitu. (Veber, 2000). 

Optimální rozpětí řízení a volba organizační struktury je vždy záležitostí manažera – v našem 

případě ředitele školy.
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Z výše uvedeného pojetí vyplývá, že z hlediska složitosti bude  organizační systém 

sloučených  škol  typu  MŠ+MŠ  méně  složitý,  protože  tyto  školy  vykonávají  méně  druhů 

činností (činnost mateřské školy a školní jídelny, případně výdejny stravy) než sloučené školy 

typu  ZŠ+MŠ.  Ředitel  MŠ+MŠ  bude  zřejmě  také  delegovat  méně  pravomocí  (není  tím 

myšlena menší míra pravomocí)  než v mateřské škole  sloučené se základní školou. 

6.2 . Rozhodování a delegování 

 Rozhodování  (Bacík, 1995) vyjadřuje záměr řídícího subjektu dosáhnout stanovený 

cíl. Rozhodování tedy představuje volní charakter řízení, je výběrem určité varianty dalšího 

vývoje objektu řízení, případně dalšího postupu v procesu řízení. Rozhodování je podmíněno 

možností volby vhodného postupu, cíli a rozhodovacími kritérii (efektem, rizikem, omezeními 

ap.) této volby,  tedy dostupností relevantních informací ve chvíli,  kdy nastala rozhodovací 

situace. 

Pravomoc (Černíková, 2004) je formální moc manažera vyplývající z jeho postavení 

v organizační  struktuře.  Podstatou  pravomoci  je  právo  manažera  uskutečňovat  určitá 

rozhodnutí a očekávat, že budou jeho podřízenými plněna.

Vysvětlení základních pojmů k delegování pravomocí podle Vebera (2003):

Působností  neboli kompetencí (competence) je myšlen okruh aktivit, pro které byla 

příslušným článkem řízení (v našem případě ředitelem sloučené školy) uložena oprávnění a 

povinnosti (pravomoci a odpovědnosti).

Delegováním   je    přenesení  a  fixování  určitého  přesně  vymezeného  rozsahu 

pravomocí  a odpovědnosti  na jinou osobu  nebo útvar.  V případě naší sloučené mateřské 

školy bude hlavním předmětem výzkumu zkoumáno delegování pravomoci a odpovědnosti 

na vedoucí učitelku   pracoviště, které je  řízeno jejím ředitelstvím.

Pro upřesnění si definujme další pojmy:

Centralizace je  specifikována  jako soustřeďování  kompetencí  do  „jedněch  rukou“ 

neboli  způsob  vykonávání  moci,  řízení  a  kontroly  z  jednoho  centra  a  decentralizací je 

rozdělení moci, rozhodování, činností a přenášení práv, povinností, odpovědností a oprávnění 

na nižší složky.  
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Jak  dále  pokračuje  Veber  (2003),  dělba  kompetencí  (delegování)  je  předpokladem 

vnitřní  strukturalizace.  Dělba  kompetencí  je  zpravidla  záležitostí  dlouhodobější.  Má-li  být 

uskutečněna  smysluplně,  je  třeba  přesně  vymezit  kompetence  (útvaru,  pracovníka)  a  jim 

přiřadit příslušné pravomoci a odpovědnosti, určit úkoly nebo formu zadávání úkolů, stanovit 

výsledky, které jsou na daném místě očekávány. Vymezené působnosti a stanoveným úkolům 

musí být přiřazeny příslušné pravomoci, které musí být v souladu s odpovědnostmi za takto 

prováděná rozhodnutí . 

Pozitiva  delegování pravomocí (Veber, 2003):

- ulehčuje  vedoucím  pracovníkům  realizaci  řídících  činností  tak,  že  řadu  z nich 

přenáší na podřízené;

- rozhodování je přeneseno do těch míst, kam přísluší, kde pro ně mají operativní 

informace, zkušenosti;

- pro  podřízené  pracovníky má  obvykle  pozitivní  motivační  vliv,  vede  k rozvoji 

jejich manažerských dovedností.

Další  pozitiva   delegování  pravomocí  definuje   Tepper  (1996)  a   oslovuje  přímo 

řídícího pracovníka – manažera podniku z hlediska přínosů pro všechny zainteresované aktéry 

(lze plně aplikovat na manažera školy, pokud si uvědomíme všechny souvislosti):

Přínos pro manažera

- Pomoc  ostatním  zvyšuje  jejich  schopnosti  a  vyvolává  u  nich  pocit  hrdosti  z 

dosažených výsledků.

- Delegování  pracovních  úkolů  a  povinností  přináší  uznání,  neboť  vede  k  růstu 

výkonnosti a rozvoji schopností a dovedností. Dobře vykonanou práci hodnotí s 

respektem nadřízení i ostatní zaměstnanci.

- Svěřit práci podřízeným znamená stimulovat jejich myšlení. Ve snaze ušetřit čas a 

námahu mohou objevit nové způsoby, jak daný úkol řešit. Nové metody povedou k 

úspoře času i námahy v rámci celého podniku. Netradiční řešení  vás může přivést 

ke změně pohledu na otázku, zda je  či není daný úkol nadále aktuální. Podřízení, 

kterým dosud nebyl  svěřen  žádný  úkol,  se  nestarají  o  to,  jak  je  plněn.  Běžně 

přicházejí s novými návrhy, které mohou  změnit a zdokonalit stávající pracovní 

postupy.
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- Váš  profesionální  růst  jako  řídícího  pracovníka  závisí  na  trvalém  rozvoji 

manažerských schopností. Delegování pracovních úkolů a povinností je jednou z 

nejdůležitějších a zároveň nejnáročnějších schopností, vedoucích k úspěchu.

Přínos pro podnik

- V  rámci  řízení  lidí  a  procesů,  za  které  jste  odpovědni,  svěřujete  příslušným 

jedincům příslušné úkoly, a tak pomáháte nejefektivnějšímu využití jejich talentu a 

růstu produktivity práce (vyšší efektivnost).

- Delegování  pracovních  úkolů  může  zainteresovat  celou  řadu  zaměstnanců. 

Schopnost plnit nové úkoly nebo čelit složitým situacím u nich může odhalit talent 

pro řídící práci. Rostoucí podniky takové talentované jedince potřebují. Budou-li 

zaměstnanci  vašeho  oddělení  uznáváni  za  své  pracovní  výsledky,  bude  to  mít 

pozitivní  dopad i pro vás samotné.  Je-li  vašim podřízeným svěřeno málo práce 

nebo odpovědnosti, nikdo s o jejich schopnostech nedoví. Zaměstnanci, kteří jsou 

stimulováni a uznávání za své pracovní výsledky, pravděpodobně nebudou měnit 

zaměstnání a budou pokračovat ve svém profesionálním růstu. Řídící pracovníci, 

kteří  nesvěří svým podřízeným nejmenší odpovědnost, mohou  u nich očekávat 

zklamání a ztrátu zájmu.

Přínos pro zaměstnance

- Zaměstnanci,  kterým  jsou  svěřeny  nové  úkoly,  jsou  hrdi  na  svou  schopnost 

vykonávat danou práci.

- Zaměstnanci, kterým jejich zaměstnanci svěřují práci, cítí, že je podnik bere vážně 

a pomáhá rozvoji jejich osobnosti

- Různorodost a proměnlivost   práce   mohou značnou měrou stimulovat zájem o ni. 

Větší   zájem obvykle  znamená  větší  produktivitu.  Je-li  dán  zaměstnanci  nový 

impuls,  má to u něho často za následek zvýšený zájem o práci a snahu rozšířit 

vlastní obzory. 

- Nové schopnosti a dobrý dojem u nadřízeného mohou vyvolat silný pocit hrdosti. 

Pokud svým podřízeným dáte šanci  tím,  že jim svěříte  další  práci,  můžete  jim 

pomoci k sebeuspokojení nad tím, jak jsou svému podniku platní.

Přínos pro zákazníka ( v případě naší školy děti, rodiče)

- Co  nejefektivnější  využití  talentu  zaměstnanců  znamená  pro  váš  podnik  nižší 

náklady  a  zároveň  vyšší  kvalitu.  Zákazníci  nebudou  muset  doplácet  na 

neefektivnost, zapříčiněnou vedoucími pracovníky, kteří chtějí dělat všechno sami 

a způsobují tak pokles výroby a služeb a zhoršení jejich úrovně.
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- Vědomí výlučnosti v oboru vás ještě nečiní pro podnik nenahraditelnými. Naopak 

to  nutí  hledat  za  vás  náhradu,  někoho,  kdo  bude  ochotnější  pomáhat  ostatním 

zaměstnancům  v  jejich  profesionálním  růstu.  Zákazníci  potřebují  pomoc  a 

informaci co možná nejrychleji. Budete-li jediný, kdo je dokáže poskytnout, a jste-

li na dovolené, nemocen, nebo momentálně zaneprázdněn, váš podnik riskuje, že 

zákazníky ztratí. Zaběhnuté podniky se snaží trvale rozšiřovat rezervy informací, 

výrobků i služeb. Kvalifikovaní podřízení jsou v tomto směru nedocenitelní.

- Zákazníci  by  měli  vědět,  že  dodáváte  výrobky  a  služby  odpovídající  kvality. 

Delegování  pracovních  úkolů  vyžaduje  určité  ustálené  metody  a  postupy. 

Výsledkem je, že zákazníci registrují odpovídající kvalitu bez ohledu na to, s kým 

v podniku přijdou do styku. Všichni vědí, o co jde, a obchodní transakce proběhne 

snadno a rychle.

K negativním důsledkům (Veber, 2003), které jsou s delegováním spojeny, patří, že:

- nezaručuje jednotný přístup ve stejných či podobných aktivitách;

- zvyšuje  nároky  na  koordinaci  podřízených  složek,  kterým byly  delegovány 

širší působnosti;

- zvyšuje nároky na počet a kvalifikaci manažerů, na které mají být přeneseny 

kompetence

Dělba kompetencí je neustále dynamicky probíhající proces také ve školách, složitější 

a náročnější je stálé vyhodnocování této oblasti zejména pro ředitele sloučených mateřských 

škol oproti ředitelům samostatných školských subjektů. Při vyhodnocování situace musí brát 

ředitelé  v potaz  různé  faktory,  kterými  je  dělba  kompetencí  ovlivněna  (vliv  prostředí,  ve 

kterém se škola a její součásti nacházejí), jaké manažerské zázemí má v pracovnících, kterým 

jednotlivé kompetence předává (zda mají pro tyto kompetence kvalifikaci a budou schopni 

naplnit strategické cíle školy). Musí také zvážit, zda je možný rozsah spolupráce všech útvarů 

na různých  organizačních úrovních tak, aby nebyla narušena funkčnost organizace. (Veber, 

2003).

Stanovení kompetencí ve škole (Solfronk, 2002) by měla předcházet analýza reálných 

činností, které ve škole probíhají. Dále je nutné určení těch činností, jejichž řízení vyžaduje 

jasné vymezení kompetence. Neuvádí však veškeré činnosti školy, ale pouze ty, které jsou 

předmětem řízení (ředitel je z titulu své funkce za ně odpovědný, má je ve své kompetenci). V 

tomto  smyslu  není  důležité,  zda  řízení  těchto  činností  se  děje  rozhodovacími  akty, 
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delegováním  kompetence  na  nižší  úrovně,  nebo  tvorbou  organizačních  struktur,  v  jejímž 

rámci řízení probíhá. Dále uvádí výčet následujících oblastí, které jsou předmětem řízení: 

- oblast pedagogického (edukačního) řízení

- výchovná činnost

- oblast personální práce

- oblast legislativy

- oblast ekonomické činnosti

- oblast veřejných vztahů a sociálního řízení

Solfronk (2002) dále vychází z představy nejrozšířenějšího typu školy (základní  škola 

s průměrným počtem 400 - 500 dětí s právní subjektivitou)  doporučuje tuto strukturu řídících 

činností a určení kompetencí:

Pedagogické řízení:

• koncepce výchovného systému školy, její projektování a realizace

• koncepce výuky a učení

• koncepce technického a didaktického vybavení školy

Kompetence:  ředitel,  I.zástupce  ředitele,  předsedové  předmětových 

komisí,  třídní  učitel,  neučitelský  sbor,  výchovný  poradce,  psycholog, 

pracovník informačního systému

Ekonomicko právní řízení

• ekonomie školy -  rozpočet, náklady, investice

• finance - mzdové a jiné fondy

• vnitřní legislativa - práva učitelů, žáků a rodičů, vnitřní statut, organizační a provozní 

řády

Kompetence: ředitel, 2.zástupce ředitele, účetní 

Správní a administrativní řízení

• vnější a vnitřní administrativa

• agenda styku

• provozní systém a údržba

Kompetence:  ředitel,   hospodář,  technický  personál  (školník,  úklid, 

údržbář aj)

Personální řízení (leadership)

• diagnostika a hodnocení učitelských a neučitelských profesí

Kompetence: ředitel
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Protože předmětem výzkumu je sloučená mateřská škola, v jejímž čele stojí ředitel = 

pedagog + manažer,  připomeňme si okruh činností,  které musí zabezpečit  ředitel mateřské 

školy obecně v rámci řízení, tedy výčet jeho odpovědnosti a povinností (Bečvářová, 2003):

- Vypracovávat a naplňovat koncepci a školní vzdělávací program školy a realizovat 

moderní  efektivní  způsoby  práce  v  mateřské  škole  v  souladu  s  cíli  a  zásadami 

stanovenými v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (2004).

- Vést,  motivovat  a  koordinovat  zaměstnance  k  dalšímu  vzdělávání,  rozšiřování 

kvalifikace  a  následnému  účinnému  přenášení  poznatků  a  zkušeností  do  praxe  a 

vytvářet jim podmínky pro výkon práce.

- Být odpovědný za odbornou úroveň vzdělávací  práce školy a její  plnění,  efektivní 

využívání hospodářských prostředků.

- Kontrolovat a vyhodnocovat a evaluovat průběžně  práci svou i práci pedagogických a 

ostatních  pracovníků  a  celkovou  činnost  mateřské  školy.  Na  základě  analýzy  pak 

vyvozovat závěry pro další práci a činnost mateřské školy.

Přesné určení rozhodovacích kompetencí, odpovědnosti  a dalších povinností ředitele 

školy   v obecné  rovině  a  ve  vztahu  k poskytování  vzdělávání  a  školských  služeb  však 

stanovuje školský zákon (zákon č.561/2004 Sb.), které ve vztahu k poskytování předškolního 

vzdělávání lze formulovat takto:

Ředitel mateřské školy:

- Rozhoduje  ve  všech  záležitostech  týkajících  se  poskytování  předškolního 

vzdělávání  a  školských  služeb  a  za  jejich   poskytování  a  odbornou  a 

pedagogickou úroveň také odpovídá. 

- Vytváří  podmínky  pro  výkon  inspekční  činnosti  a  pro  další  vzdělávání 

pedagogických pracovníků.

- Zajišťuje,  aby  zákonní  zástupci  dítěte  byli  včas  informováni  o  průběhu  a 

výsledcích vzdělávání dítěte. 

- Odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi ve škole. 

- Zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán.

- Stanovuje organizaci a podmínky provozu mateřské školy.

- Odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu.

- Předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného 

ministerstvem. 
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Konkrétní práva a povinnosti vztahující se na ředitele mateřské školy v oblasti státní 

správy jsou stanoveny takto:

- rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a o ukončení předškolního 

vzdělávání

- rozhoduje  o  snížení   nebo  prominutí  úplaty  za  poskytování  vzdělávání  a 

školských služeb.

6.3 . Hypotéza

Vedoucí učitelka v MŠ sloučené s další nebo dalšími MŠ má větší míru rozhodovací a 

kontrolní pravomoci a odpovědnosti (podíl na řízení), než  vedoucí učitelka v MŠ sloučené se 

ZŠ  a případně jinými školami.

6.4 . Analýza výzkumem získaných údajů
      

V následujících tabulkách je přehled výsledků výzkumu studentovým t-testem otázek 

z dotazníkového šetření, které se  vztahovaly zejména  k výše uvedené problematice řízení, 

tedy  organizování,  rozhodování  a  delegování  pravomocí,  a  to  uvnitř  jednotlivých  typů 

sloučené mateřské školy . 

Výzkumu v této části  práce byly podrobeny  otázky č.  1,  4-11, a 23-28. Všechny 

otázky  byly  podrobeny  zkoumání  průměrů  a  výsledků  t-testu,  které  jsou  znázorněny 

v tabulkách A a B. 

U  některých  otázek  byla   zkoumána  pravděpodobnost   shody  nebo  rozdílu  mezi 

složkou řízenou a  složkou řídící  (tabulka A), u některých pouze  pravděpodobnost shody 

nebo rozdílu  mezi  oběma typy sloučených mateřských škol (tabulka B), a některé otázky 

jsou zkoumány obojím způsobem.

 Výsledky  v  posledním sloupci  tabulky,  které  se  blíží  některé   hladině  statistické 

významnosti  jsou vyznačeny barevně dle  validity  s některým  z následujících   intervalů  v 

legendě:

• (0,0; 0,01> rozdíl statisticky významný na 1% hladině významnosti
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• (0,01; 0,05>            rozdíl statisticky významný  na 5% hladině významnosti

• (0,05; 0,1> náznak rozdílu na 10% hladině statistické významnosti 

• (0,1; 0,9) statistická významnost není kvantifikována

• <0,9; 0,95) náznak shody na 10% hladině statistické významnosti

• <0,95; 0,99) shoda statisticky významná na 5% hladině významnosti

• <0,99; 1) shoda statisticky významná na 1% hladině významnosti

Tabulka A

otázka č. typ 
průměr složka 

řízená

průměr složka 

řídící

 pravděpodobnost shody obou 

výběrů
1 MŠ+MŠ 1,75 1,70 0,865729
 ZŠ+MŠ 1,92 1,97 0,831512
4 MŠ+MŠ 1,30 1,60 0,141215
 ZŠ+MŠ 1,60 1,50 0,624118
5 MŠ+MŠ 1,35 1,90 0,207199
 ZŠ+MŠ 1,04 1,21 0,131451
6 MŠ+MŠ 1,50 1,90 0,371123
 ZŠ+MŠ 1,16 1,12 0,769112
7 MŠ+MŠ 1,55 1,90 0,326045
 ZŠ+MŠ 2,24 1,77 0,114295
8 MŠ+MŠ 1,15 1,60 0,184349
 ZŠ+MŠ 1,36 1,59 0,302474
9 MŠ+MŠ 1,55 1,60 0,804697
 ZŠ+MŠ 1,76 1,79 0,870380

10 MŠ+MŠ 1,10 1,40 0,301044
 ZŠ+MŠ 1,16 1,35 0,174495

11 MŠ+MŠ 1,70 2,10 0,251701
 ZŠ+MŠ 1,92 1,83 0,740131

Tabulka  B
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otázka č. průměr MŠ+MŠ průměr ZŠ+MŠ  pravděpodobnost shody obou výběrů

1 1,73 1,95 0,309468
4 1,40 1,54 0,266049
5 1,53 1,14 0,035414
6 1,63 1,14 0,017413
7 1,67 1,99 0,108823
8 1,30 1,49 0,246063
9 1,57 1,78 0,117938
10 1,24 1,27 0,581733
11 1,83 1,87 0,843308

U  otázky  č.1 se  přiklánějí  respondenti  (podle  zjištěných  průměrů)  u  obou  typů 

sloučených MŠ k názoru ,že veškeré rozhodovací kompetence  má spíše ředitel školy, to 

znamená,  že  připouštějí  rozhodovací  kompetence   i  u  jiných  funkcí  ve  sloučené  škole. 

Nejpočetnější skupinou, která odpovídala ve 100 % případů hodnotou 1 (rozhodně ano)  byla 

skupina učitelek  MŠ  ze sloučení ZŠ+MŠ, které sídlí v jedné budově . Vedoucí učitelky z 

takového typu sloučené MŠ pak odpovídaly stejnou hodnotou (1)  v 93 % případů . Tyto  

výsledky vytváří náznak možné souvislosti  se způsoby komunikace na těchto pracovištích, 

kdy  osobní  kontakt  tvoří  98 % případů.   Z  toho je  pravděpodobně možno  usuzovat,  že 

zaměstnanec  (učitelka  a  vedoucí  učitelka),  i  když  má  rozhodovací  pravomoci,  konzultuje 

téměř vždy konkrétní problém s ředitelem nebo ředitelkou školy, protože má možnost denního 

kontaktu, a z tohoto důvodu si možná ani neuvědomuje rozhodovací pravomoc jiné funkce ( v 

případě  vedoucí  učitelky  je  to  její  vlastní).  Tyto  náznaky  souvislostí  nebyly  předmětem 

výzkumu, ani nebyly žádným relevantním způsobem ověřovány.

V otázce č.1 respondenti ve všech zkoumaných složkách obou typů sloučených škol 

připustili  možnost rozhodovacích kompetencí i u jiných funkcí . Toto bezprostředně souvisí 

odpověďmi  na otázku č. 4.,  zda ředitel ponechává dostatek pravomocí ostatním vedoucím 

pracovníkům. Ve skupině MŠ+MŠ si řízení zaměstnanci (vedoucí učitelky a  učitelky MŠ) 

častěji myslí, že mají  rozhodně dostatek pravomocí než  ostatní skupiny respondentů , které 

se podle zjištěných průměrů více přiklánějí k termínu   spíše ano. 
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Na  pátou  otázku  Vedoucí  učitelka  je  odpovědná  za  zpracování  a  vyhodnocování  

koncepčních  a  programových  materiálů  (ŠVP1 a  TVP2)  na  pracovišti ,  bylo  odpovězeno 

jednotlivými typy respondentů takto:

MŠ+MŠ
hodnotící 

stupnice ředitel

zástupce 

ředitele

vedoucí 

učitelka učitelka MŠ

odpovědí 

celkem
v  %

1 16 4 6 10 36 65   
2 4 1 1 5 11 20   
3 1 0 0 0 1 2   
4 1 0 0 5 6 11   
5 1 0 0 0 1 2   

celkem 23 5 7 20 55 100   

ZŠ+MŠ
hodnotící 

stupnice ředitel

zástupce 

ředitele

vedoucí 

učitelka

učitelka MŠ , 

ZŠ

odpovědí 

celkem
v  %

1 25 5 40 12 82 79   
2 7 0 0 4 11 11   
3 4 0 0 0 4 4   
4 3 0 0 2 5 5   
5 0 0 0 2 2 2   

celkem 39 5 40 20 104 100   

U  této  otázky  odpovídalo  11  %  respondentů  (z toho  25  %  ze  skupiny  učitelek 

mateřských  škol)  hodnotou  rozhodně  ne,  možná  cítí  za  oblast  ŠVP  a  TVP  více 

spoluodpovědnosti. T-test pak vyhodnotil vzorky odpovědí (porovnání B) výsledkem, který 

naznačuje rozdílnost odpovědí na 10 % hladině statistické významnosti, v typu  ZŠ+MŠ 

se průměr blíží  odpovědi typu  rozhodně ano, v typu MŠ+MŠ  pak spíše ano.  

Stejně  tak  naznačuje rozdílnost odpovědí na 10% hladině významnosti (tabulka 

B) vyhodnocení otázky  č.6 - vedoucí učitelka se podílí na plánu složení tříd, počtu dětí ve  
1 ŠVP - školní vzdělávací program
2 TVP - třídní vzdělávací program
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třídách a integraci  dětí.   Průměr respondentů (tabulka A) vychází  tak,  že  ve sloučených 

MŠ+MŠ  jsou odpovědi všech respondentů  blížící se hodnotě 2 (spíše ano) a ve sloučených 

ZŠ+MŠ blížící se  hodnotě 1 (rozhodně ano)  Možná to znamená, že v případě sloučené MŠ+ 

MŠ  se na uvedených činnostech  také podílí více ředitelka, její zástupce nebo  učitelky nebo 

ředitelka   proti  sloučenému  typu  ZŠ+MŠ,  jehož  respondenti     pro  odpověď  na  otázku 

výrazněji formulovali   rozhodně ano. 

U otázky číslo 7 nebyly v jednotlivých kategoriích v průměrech výraznější rozdíly, 

všechny složky se přikláněla k hodnocení  2 - spíše ano. Formulace otázky zněla:  Vedoucí  

pracovník spolurozhoduje  o finančním ohodnocení zaměstnanců pracoviště .  V porovnání 

odpovědí jednotlivých složek (řízená a řídící) ani jednotlivých typů  nebyl zjištěn metodou t-

testu žádný náznak rozdílu nebo shody. Z naší výzkumné sondy nemůžeme tedy rozhodnout, 

zda vedoucí pracovníci rozhodují o odměňování zaměstnanců stejně nebo rozdílně podle typu 

školy. 

Vedoucí učitelka má odpovědnost za obsahové a organizační zajištění specifických  

činností pracoviště  je stručný obsah otázky č. 8. Průměr odpovědí v jednotlivých typech i 

jednotlivých zkoumaných složkách sloučených MŠ se liší  v tom, že složky řízené se spíše 

přiklánějí k názoru rozhodně ano a složky řídící  k názoru spíše ano.  Z   těchto odpovědí je 

možno vyslovit domněnku  (možná další hypotéza pro jiný výzkum), že  složka řízená  si 

myslí, že má rozhodně danou odpovědnost, přičemž  z odpovědí složek  řídících je zřejmé, že 

připouštějí  i  odpovědnost jiných   složek systému (v případě  ředitele  školy zřejmě svou 

vlastní). 

U   odpovědi  na  otázku  č.9.  (  vedoucí  učitelka  rozhoduje  o  některých  finančních  

operacích a o materiálně technickém vybavení svého řízeného pracoviště - nákup majetku,  

materiálu, drobné služby, opravy atd. )  nevykazují průměry odpovědí jednotlivých kategorií 

žádné výrazné  odchylky, jednoznačně je u všech dán průměr odpovědí blížící se hodnotě 2 

(spíše ano). To znamená,že respondenti připouštějí  možnost rozhodovacích pravomocí i jiné 

profesní kategorie nebo  z jiného důvodu1. Na dotaz, zda vedoucí učitelka odpovídá formální  

a  obsahovou   správnost  třídní  dokumentace,  zodpovídá  za  zpracování  podkladů  pro  

statistické  výkazy a výroční  zprávy školy (č.10)  se  všechny dotazované skupiny přiklánějí 

k názoru  rozhodně ano. U obou  dotazů nebyla ani v jednom způsobu porovnání nalezena 

žádná hladina statistického významu shody nebo rozdílu. 

1 např. aplikace zákona o finanční kontrole (zákon č.320/2001 Sb.) v kontrolním systému školy 
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Na dotaz č.11,  zda se vedoucí učitelka spolupodílí  na vypracování  školních norem 

(jsou jimi myšleny vnitřní směrnice), odpovídaly  všechny složky  průměrem, blížícím se k 

hodnotě  spíše ano, t-testem nebyl nalezen žádný  statisticky významný rozdíl nebo shoda, 

nelze tedy formulovat jakékoli tvrzení. 

Z  výsledků můžeme  sledovat,  jak se  odpovědi  jednotlivých  kategorií  zaměstnanců 

různily:

MŠ+MŠ
hodnotící 

stupnice ředitel

zástupce 

ředitele vedoucí učitelka učitelka MŠ učitelka ZŠ

odpovědí 

celkem
v  %

1 4 4 1 8 0 17 31   
2 7 1 1 3 0 12 22   
3 10  0 5 1 0 16 29   
4 2  0 0 5 0 7 13   
5 0  0 0 3 0 3 5   

celkem 23 5 7 20 0 55 100   

MŠ+ZŠ
hodnotící 

stupnice ředitel

zástupce 

ředitele vedoucí učitelka učitelka MŠ učitelka ZŠ

odpovědí 

celkem
v  %

1 14 3 20 7 0 44 42   
2 12 2 13 3 0 30 29   
3 8 0 4 0 3 15 14   
4 6 0 3 3 0 12 11   
5 0 0 0 3 1 4 4   

celkem 40 5 40 16 4 105 100   

Z výše uvedených výsledků výzkumu je zřejmé,  že nelze rozhodnout,  zda vedoucí 

učitelky:

- jsou  odpovědné   za  obsahové  a  organizační  zajištění  specifických  činností 

pracoviště

-  rozhodují  o  některých  finančních  operacích  a  o  materiálně  technickém 

vybavení  pracoviště

- jsou odpovědné  za  formální  a  obsahovou  správnost  třídní  dokumentace,  za 

zpracování podkladů pro statistické výkazy a výroční zprávy školy

- se podílejí na vytváření vnitřních školních norem 

více nebo méně  ve sloučené mateřské  škole  typu MŠ+MŠ než v ZŠ+MŠ nebo se v obou 

typech podílejí stejnou měrou.

Otázky č.23-28 se vztahovaly ke kontrolnímu systému a kontrolním kompetencím:
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Tabulka A

otázka č. typ 
průměr složka 

řízená

průměr složka 

řídící

význam pravděpodobnosti shody 

obou výběrů
23 MŠ+MŠ 1,35 2,00 0,002355
 ZŠ+MŠ 1,24 1,94 0,000042

24 MŠ+MŠ 1,50 2,00 0,070884
 ZŠ+MŠ 1,40 2,00 0,000486

25 MŠ+MŠ 1,60 2,60 0,012862
 ZŠ+MŠ 2,08 2,09 0,957749

26 MŠ+MŠ 1,90 1,40 0,143806
 ZŠ+MŠ 1,42 1,68 0,339991

27 MŠ+MŠ 2,05 2,40 0,439112
 ZŠ+MŠ 1,72 2,03 0,291144

28 MŠ+MŠ 2,10 2,00 0,814531
 ZŠ+MŠ 1,80 1,93 0,681625

Výzkumným šetřením bylo zjištěno, že řízené složky vnímají více kontrolní systém 

jako rozhodně dostatečně propracovaný (otázka č.23), kdežto ředitelé obou typů škol  jako 

spíše propracovaný. U typu MŠ+MŠ byla metodou t-testu zjištěna  5 % hladina statistické 

významnosti rozdílu, na  základě tohoto ověření můžeme s z 95 % pravděpodobností   tvrdit, 

že existuje rozdíl mezi odpověďmi řízené  a řídící složky a u typu ZŠ+MŠ můžeme toto tvrdit 

s 99 % pravděpodobností. 

K účinnosti kontrolního systému (č.24) se  průměrně vyjadřovali  respondenti MŠ+MŠ 

jako ke spíše účinnému stejně jako ředitelé ZŠ+MŠ, kdežto vedoucí učitelky a učitelé ZŠ+MŠ 

více jako k rozhodně účinnému.  U  typu ZŠ+MŠ lze toto tvrdit  s 99 % pravděpodobností 

(zjištěn  rozdíl statisticky významný na 1% hladině významnosti) a u typu MŠ+MŠ byl t-

testem zjištěn pouze náznak rozdílu na 10 % hladině statistické významnosti.

 Výsledky hodnocení obou výše uvedených otázek potvrzují obecné vnímání kontroly 

jako činnosti z pohledu kontrolovaného a z pohledu kontrolujícího. Kontrolující spíše vnímá 

skutečnost, že kontrolou jako jednotlivým procesem nelze obsáhnout všechny aspekty, které 

by  vedly  k objektivnímu  závěru  kontroly,  kdežto  kontrolovaný  ji  vnímá  jako  narušení 

běžného pracovního procesu, a proto míra  ať už četnosti nebo účinnosti kontrol bude pro něj 

vždy  optimální nebo spíše nadměrná.
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Dotazem č.25 bylo zjišťováno, zda  vnitřní kontrolní kompetence ve všech oblastech  

(hospitace,  ekonomika,  BOZP aj.)  má  pouze  ředitel  školy.   Počty  odpovědí  jednotlivých 

kategorií zaměstnanců  jsou  znázorněny v následující tabulce:

MŠ+MŠ ředitel

zástupce 

ředitele vedoucí učitelka učitelka MŠ učitelka ZŠ
celkem v  %

1 9 1 3 8 0 21 38   

2 6 3 3 1 0 13 24   

3 2 0 1 4 0 7 13   

4 6 0 0 1 0 7 13   

5 0 1 0 6 0 7 13   

celkem 23 5 7 20 0 55 100   

ZŠ+MŠ ředitel

zástupce 

ředitele vedoucí učitelka učitelka MŠ učitelka ZŠ
celkem v %

1 14 1 10 6 2 33 32   

2 10 2 21 3 1 37 36   

3 8 0 6 2 0 16 15   

4 5 2 2 1 0 10 10   

5 2 0 1 4 1 8 8   

celkem 39 5 40 16 4 104 100   

T-testem  byl  zjištěn  u  typu  MŠ+MŠ  náznak  rozdílu  zkoumaných  odpovědí  mezi 

složkou řízenou a složkou řídící. Průměrem se podřízení zaměstnanci  přibližují k názoru, že 

ředitel  spíše má veškeré rozhodovací kompetence a ředitelky mají názor, že je  spíše nemá. 

Kdežto u typu ZŠ+MŠ můžeme z 95% pravděpodobností tvrdit, že složka řízená odpovídala 

shodně se složkou řídící,  průměrem se tedy možná  shodují na tvrzení, že ředitel  spíše má 

všechny rozhodovací  kompetence.   Tyto  výsledky šetření  možná souvisí  s informovaností 

podřízených  pracovníků,  ale  tato  domněnka  nebyla  žádným  relevantním  způsobem 

ověřována.

Průměr  zjištěný  u  otázky  č.26  naznačuje,  že  ve  sloučené  MŠ+MŠ  si  podřízení 

zaměstnanci myslí, že hospitace může vykonávat spíše jen jejich  vedoucí  pracovník (zřejmě 

připouštějí  možnost  hospitace ředitelky jako odborníka, který se v předškolním vzdělávání 

fundovaně orientuje) a  ředitelky,  že  rozhodně  vykonává jejich vedoucí pracovník (předaly 

kompetence plně a spoléhají na fundovanost vedoucích učitelek či zástupců ředitelky). U typu 
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ZŠ+MŠ je tomu právě obráceně . Ředitelé předávají kompetence vedoucím pracovníkům MŠ 

(spíše ano), ale podřízení zaměstnanci si spíše myslí, že rozhodně má veškeré kompetence k 

hospitacím právě ředitel.

Výsledky  v  tabulce vyjadřují počet odpovědí jednotlivých skupin respondentů:

MŠ+MŠ ředitel
zástupce 

ředitele

vedoucí 

učitelka
učitelka

odpovědí 

celkem
v  %

1 9 4 5 11 29 55   
2 11 1 0 3 15 28   
3 0 0 0 0 0 0   
4 2 0 2 5 9 17   

celkem 22 5 7 19 53 100   

  ZŠ+MŠ ředitel
zástupce 

ředitele

vedoucí 

učitelka
učitelka 

odpovědí 

celkem
v  %

1 24 5 33 11 73 72   
2 5 0 6 6 17 17   
3 3 0 0 1 4 4   
4 4 0 1 2 7 7   

celkem 36 5 40 20 101 100   
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Zkoumáním dalších dotazů (otázka č.27 a 28)  bylo zjištěno, že vedoucí pracovník 

spíše má kontrolní kompetence v ekonomicko správní i personální oblasti. Takto se průměrem 

přiblížily všechny zkoumané složky obou typů škol.  Připouštějí  tedy možnost  kontrolních 

kompetencí i jiné funkce, to znamená že kompetence v oblasti ekonomicko správní a v oblasti 

personální  nejsou  jen  záležitostí  ředitele  školy  a  jsou  jím  možná  postupovány  ostatním 

vedoucím  pracovníkům.  Výsledky  t-testu  však  neukázaly  žádnou  statisticky  významnou 

pravděpodobnost  shody  nebo  rozdílu,  takže  jakákoli  tvrzení,  týkající  se  postoupení  výše 

uvedených kontrolních kompetencí vedoucí učitelce, nelze formulovat.  

  

Tabulka B

otázka č. průměr MŠ+MŠ průměr ZŠ+MŠ
význam pravděpodobnosti shody nebo 

rozdílu obou výběrů

23 1,57 1,64 0,612817
24 1,67 1,74 0,660928
25 1,93 2,09 0,488790
26 1,73 1,56 0,491070
27 2,17 1,87 0,469274
28 2,07 1,87 0,469274

Na základě vyhodnocení  t-testem  nebyl  nalezen ani  náznak shody či  rozdílu ani  u jedné 

z výše  uvedených  otázek   mezi  typem  školy  MŠ+MŠ a  typem  ZŠ+MŠ.  Porovnáním zjištěných 

průměrů,  které  se  ve  všech  případech  přibližují  odpovědím typu  spíše  ano se  lze  pouze 

domnívat,  že  kontrolní  kompetence  u  obou  typů  sloučených  mateřských  škol   jsou 

pravděpodobně řediteli postupovány i ostatním vedoucím pracovníkům, ale větší díl kontrolní 
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kompetence si ponechávají sami, a to ve všech oblastech ( výchovně vzdělávací, ekonomicko 

správní, personální aj.).  Nelze však toto tvrdit.

        Vyhodnocením vybraného  vzorku  informací mezi subjekty MŠ+MŠ a ZŠ+MŠ t-

testem  nelze tedy ani u jedné z otázek  č. 23-28,  vztahujících se ke kontrolnímu systému a 

kontrolním kompetencím, říci, že odpovědi respondentů ze škol typu MŠ+MŠ a ZŠ+MŠ by se 

lišily nebo byly shodné.

6.5 . Ověření validity hypotézy 

Hypotetickou úvahu, že  vedoucí učitelka v MŠ sloučené s další nebo dalšími MŠ má  

větší míru rozhodovací a kontrolní pravomoci a odpovědnosti (podíl na řízení), než  vedoucí  

učitelka v MŠ  sloučené s další nebo dalšími mateřskými školami se  nepodařilo potvrdit.

7. Styly řízení  ve sloučených  školách 

7.1. Vysvětlení základních pojmů

Styl  řízení  (Veber,  2003)  představuje způsob činnosti  manažera  (v našem případě 

ředitele  sloučené  školy)  charakterizující  postupy  jeho  rozhodování  a  zvolené  metody 

dosahování  vytčených  cílů  v konkrétních  podmínkách.  Jde  o  formu  vztahu  manažera 

k podřízeným,  která  vyplývá  z jeho  osobních  znalostí,  zkušeností,  autority  a  schopnosti 

působit na vnitřní a vnější okolí, a dále o uplatnění moci v kombinaci se způsobem jejího 

využití při vedení ostatních.

Manažer se ve své práci setkává s řadou různorodých situací, které vyžadují adekvátní 

způsob řešení, pokud jde o vztah vedoucího a jeho podřízených. Má přitom obecně možnost 

volit  takový  přístup,  že  rozhoduje  zcela  nezávisle  na  názorech  svých  podřízených  nebo 

naopak  s nimi  konečné  rozhodnutí  spoluvytváří.  Většina  manažerských  rozhodnutí  je 

takového charakteru, že vedoucí má možnost volby způsobu rozhodnutí, do jisté míry je však 

vědomě či podvědomě determinován těmito aspekty:

- charakterem  okamžité  situace  – normální  provoz,  řízení  pod časovým tlakem, 

havárie;
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- závažností rozhodnutí – dobře, špatně strukturovaný problém, rizikový problém, 

závažné důsledky chybného rozhodnutí;

- postoji podřízených – ochota, respektování řídících záměrů či nikoli;

- svými  osobními  vlastnostmi  –  tolerantnost,  puntičkářství,  respektování  názorů 

druhých atd.

Řada  výzkumů  v této  oblasti  se  přiklání  k názoru,  cituje  dále  Veber  (2003),  že 

nejúspěšnější  manažeři  jsou  ti,  kteří  dokáží  modifikovat  svůj  styl  řízení  v závislosti  na 

různých situacích,  skupinách pracovníků apod. a  uvádí  toto tradiční  členění  řídících  stylů 

podle Rensise Likerta:

- Autoritativní  –  jde  o  direktivní  určování  úkolů,  kdy všechna  rozhodnutí  jsou 

činěna  bez  jakéhokoli  zapojení  podřízených,  manažer  se  ani  nesnaží  vytvořit 

prostředí vzájemné důvěry.

- Benevolentní  (benevolentně  autoritativní) –  označuje  situaci,  kdy  je  sice 

manažer autokratický, ale pokouší se vytvořit partnerské prostředí. Při motivování 

používá odměny i tresty. Důvěřuje svým podřízeným a v řadě případů rozhodování 

se na ně obrací.

- Konzultativní  styl  -   podporuje  obousměrnou  komunikaci,  i  když  základní 

rozhodnutí  se uskutečňují  na nejvyšší  úrovni.  Pro motivování  je využito hlavně 

pozičních  nástrojů,  tedy  odměn.  Méně  se  využívá  trestů  a  postihů.  Při  řadě 

rozhodování se využívá názorů a myšlenek podřízených.

- Participativní styl – manažer podporuje aktivní zapojení podřízených do procesu 

rozhodování, plně podřízeným důvěřuje, vytyčuje cíle a vytváří příznivé klima pro 

jejich realizaci. Vlastní způsob realizace je ponechán na podřízených .

Donnelly (1997)  prezentuje pohledy na postoje  a názory manažerů v podobě premis 

(McGregogrova teorie manažerů  X a Y), kdy:

Manažeři X používají autoritativní a direktivní styl vedení lidí, protože vyznávají tyto 

premisy:

- Průměrný zaměstnanec nemá v podstatě rád práci a vyhýbá se jí, kdykoliv je to 

možné.

- Většina zaměstnanců musí být donucována, řízena a kontrolována, aby vynaložila 

potřebné úsilí směřující k dosažení podnikových cílů.

- Většina  zaměstnanců  má  malé  ambice  a  upřednostňuje  jistotu  zaměstnání  před 

všemi ostatními výsledky.
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- Většina zaměstnanců se vyhýbá odpovědnosti.

Manažeři  Y  se  chovají  podle  následujících  premis,  budou  tedy  používat  méně 

autoritářský styl vedení:

- Vynakládání fyzického nebo duševního úsilí v práci je pro člověka stejně přirozené 

jako hra nebo odpočinek.

- Většina lidí preferuje samostatnost.

- Lidé se učí, jsou-li j tomu povzbuzováni, přijímat a vyhledávat odpovědnost.

- Lidé  mají  při  řešení  podnikových  problémů  zájem  projevovat  představivost, 

duchaplnost a tvořivost.

Tuto teorii dále definuje takto: Co manažer očekává od svých podřízených a způsob, 

jakým s nimi zachází, do značné míry determinují jejich výkon a vývoj kariéry. Společným 

znakem vynikajících manažerů je jejich schopnost vytvářet očekávání vysokého výkonu, která 

podřízení naplňují.

Leadership   je  jedním  z nejfrekventovanějších  pojmů  manažerské  literatury,  do 

češtiny  překládaný  jako  „vůdcovství“  (Bacík,  1995).  U  leadershipu  nejde  o  pouhé 

organizování,  ale  o  ovlivňování  takovým  způsobem,  že  lidé  pracují  horlivě,  usilovně, 

s nadšením,  přičemž  jsou  svým  vůdcem  stále  nově  inspirováni.  Dále  cituje  jednu 

z nejvhodnějších definic - autorů H. Koontze a H. Weihricha: 

„Vůdcovství je definováno jako vliv, tj. jako umění nebo proces takového ovlivňování 

lidí, aby se snažili ochotně a nadšeně dosahovat skupinových cílů.“  

Světlík (2006) termín leadership definuje jako efektivní vedení lidí a aplikuje jej  na 

školní prostředí takto:

Profesionální,  efektivní  vedení  lidí  je  možné  charakterizovat  existencí  vize  a 

dlouhodobých cílů,  jasné  strategie  jejich  dosažení,  dostatečnou  mírou  kreativity,  citlivosti 

vůči pracovníkům i  žákům, správnou dělbou práce, iniciativním a profesionálním řízením 

změn, ale především schopností motivovat a strhnout  spolupracovníky k naplnění vize a cílů 

školy.  Efektivní  vedení  školy  je  zejména  v osobnosti  ředitele  a  v jeho  vztahu  ke 

spolupracovníkům a žákům. Dobrý ředitel a kvalitní manažer dokáže správným způsobem  a 

ve vhodném čase využívat nástroje a techniky řízení, vytváří a využívá organizační systém 

školy atd. Rozhodujícím faktorem pro vytváření efektivní školy jsou však lidé. Škola, to jsou 

lidé, kteří pracují s lidmi.

Efektivní vedení lidí předpokládá zvládnutí tří základních funkcí efektivního řízení. 

Těmi  jsou:  management,  administrativa  a  samotné  efektivní  vedení  lidí  (leadership), 
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pokračuje  Světlík  (2006),  a  na otázku,  jaký řídící  styl  je  optimální  z pohledu efektivního 

vedení lidí odpovídá  citací: „Řídících stylů je právě tolik jako leaderů samotných, každý styl 

je osobitý a vyplývá především z osobních charakteristik leadera. Navíc se u každého leadera 

může měnit řídící styl v závislosti na: řízené skupině (týmu), jejím složení, náročnosti úkolu, 

časovém tlaku, ale i zkušenostech samotného leadera. Optimální řídící styl potom může být 

jen  takový,  který  vyhovuje  momentálním podmínkám a  při  jejich  změně  se  dokáže  také 

přeorientovat. 

Solfronk  (2002)  označuje  leadership  za  vedení  lidí,  či  vůdcovství,  někdy  také 

personální  management  nebo  práce  s lidskými  zdroji,  reprezentuje  širokou  škálu  postojů, 

vztahů  a  rozhodovacích  procesů,  které  jsou  příznačné  pro  všechny  systémy  s lidským 

potenciálem.  Volně  tento  termín  překládá  jako  „řízení  srdcem“  vyjadřující  následující 

požadavky  na  vztah  nadřízeného  k podřízeným  v jím  citovaném  managementu  jedné 

kanadské školy:

Naslouchej mě a snaž se mně porozumět.

I když se mnou nesouhlasíš, nedělej ze mne špatného člověka.

Uznej i mou velikost a šlechetnost.

Snaž se hledat mé dobré úmysly.

Říkej mě pravdu (i nepříjemnou) se soucitem.

Dnes se vůdcovství považuje za komplexní styl,  shrnuje Kelner (2006), a připomíná 

některé vlastnosti leadera:

- je všemi  uznáván za vůdčí osobnost

- dokáže se nadchnout pro plnění cílů 

- s cíli se bytostně ztotožňuje

- má naprostou důvěru ve svou osobu

- lidé důvěřují jeho jednání a schopnostem

- dokáže přesvědčit o významnosti činnosti každého zaměstnance

- umí objektivně hodnotit a dokáže se obklopit lidmi vysoce odpovědnými, s vizemi 

a přirozenou pracovní iniciativou, progresivním myšlením a jednáním.

7.2. Hypotéza
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V řízení sloučených mateřských škol s další nebo dalšími mateřskými školami je více 

uplatňován demokratický styl vedení lidí než  v řízení mateřské školy sloučené se základní 

školou.

7.3. Analýza získaných údajů

Pro účely výzkumu   jsem do dotazníku  zařadila dotazy č. 2, 17-31, 35, koherentní s 

oblastí stylů řízení. Přehled výsledků výzkumu (průměrů a  významu pravděpodobnosti shody 

nebo rozdílu zjištěných t-testem) k této problematice  je uveden v následujících tabulkách. U 

některých otázek byla  opět zkoumána pravděpodobnost  shody nebo rozdílu mezi složkou 

řízenou  a   složkou  řídící  (tabulka  A).  Všechny  otázky  byly  podrobeny  zkoumání 

pravděpodobnosti  shody  nebo  rozdílu   mezi   oběma  typy  sloučených  mateřských  škol 

(podstatné pro ověření validity hypotézy) v tabulce B . Výsledky v posledním sloupci tabulek, 

které se blíží některé  hladině statistické významnosti jsou vyznačeny barevně dle validity 

s některým  z následujících  intervalů v  legendě, stejně jako v předešlém oddíle:

• (0,0; 0,01> rozdíl statisticky významný na 1% hladině významnosti

• (0,01; 0,05>             rozdíl statisticky významný  na 5% hladině významnosti

• (0,05; 0,1> náznak rozdílu na 10% hladině statistické významnosti 

• (0,1; 0,9) statistická významnost není kvantifikována

• <0,9; 0,95) náznak shody na 10% hladině statistické významnosti

• <0,95; 0,99) shoda statisticky významná na 5% hladině významnosti

• <0,99; 1) shoda statisticky významná na 1% hladině významnosti
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Tabulka A

otázka č. typ 
průměr složka 

řízená

průměr složka 

řídící

význam pravděpodobnosti 

shody obou výběrů
2 MŠ+MŠ 1,55 1,70 0,669655
 ZŠ+MŠ 1,40 1,44 0,805035

17 MŠ+MŠ 1,00 1,10 0,343436
 ZŠ+MŠ 1,20 1,45 0,195058

18 MŠ+MŠ 1,15 1,20 0,753671
 ZŠ+MŠ 1,08 1,18 0,269048

19 MŠ+MŠ 1,40 2,00 0,000038
 ZŠ+MŠ 1,76 1,82 0,750722

20 MŠ+MŠ 1,10 1,40 0,115633
 ZŠ+MŠ 1,16 1,41 0,055063

21 MŠ+MŠ 1,20 1,60 0,049769
 ZŠ+MŠ 1,68 1,41 0,137416

35 MŠ+MŠ 2,50 2,50 1,000000
 ZŠ+MŠ 2,32 2,56 0,123955

Tabulka B

otázka č. průměr MŠ+MŠ průměr ZŠ+MŠ
význam pravděpodobnosti shody obou 

výběrů
2 1,60 1,38 0,298030

17 1,03 1,34 0,004301
18 1,17 1,14 0,707994
19 1,60 1,79 0,141425
20 1,20 1,31 0,304817
21 1,33 1,54 0,129641
35 2,50 2,46 0,757666

Dotazem č.2 bylo zjišťováno, zda ředitel při rozhodování respektuje názor ostatních 

vedoucích  pracovníků.  V typu  školy MŠ+MŠ  se průměr  odpovědí  v obou složkách  blíží 

hodnotě  spíše  ano,  kdežto  u typu  ZŠ+MŠ  hodnotě  rozhodně ano.  Z  výsledků je  možno 

usuzovat, že ředitelé mateřských škol sloučených se základní školou zřejmě více respektují 

názor  vedoucího  pracovníka  pro  pracoviště  mateřské  školy než  ředitelé   mateřských  škol 

sloučených   s  další  nebo  dalšími  mateřskými  školami.  Možný důvod je  ten,  že   ředitelé 

ZŠ+MŠ nemají, ale toto nelze obecně tvrdit, vzdělání pro učitelství v mateřské škole, a tudíž 

se necítí kompetentní k rozhodování v některých oblastech pro mateřskou školu specifických. 

Proto více respektují názor vedoucího pracovníka pracoviště  mateřské školy. Tato domněnka 
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nebyla předmětem  výzkumu, ani nebyla žádným relevantním způsobem ověřena. T-testem 

nebyla  zjištěna  žádná  hladina  statistické  významnosti  rozdílu  nebo  shody  ve  výsledcích 

tabulky A ani  B.

Pracoviště má vlastní školní vzdělávací program, který je plně respektován vedením  

školy  zjišťoval dotaz č.17. Průměr odpovědí všech složek v obou typech sloučených MŠ  se 

blížil odpovědi  rozhodně ano. Při vyhodnocení vzorků t-testem  (tabulka B) byla zjištěna 5% 

hladina  statistické  významnosti  rozdílů  v odpovědích  .  Lze  tedy  s 95% pravděpodobností 

tvrdit,  že  ředitel  MŠ+MŠ  více  respektuje  vlastní  školní  vzdělávací  programy  řízených 

pracovišť než ředitel  sloučené ZŚ+MŠ. Je možné se domnívat,  že v některých sloučených 

ZŠ+MŠ, které sídlí v jedné budově, je tvořen společný školní vzdělávací program (poznatek 

z vyhodnocování dotazníků). Tento náznak souvislostí nebyl předmětem  výzkumu, ani nebyl 

žádným relevantním způsobem ověřován. 

V následujících  tabulkách  jsou  uvedeny  počty  odpovědí  a  procentuální  vyjádření 

jednotlivých skupin respondentů na tuto otázku, zda má pracoviště  mateřské školy vlastní 

školní vzdělávací program, který je vedením školy plně respektován:

Typ 

MŠ+MŠ ředitel

zástupce 

ředitele vedoucí učitelka učitelka 

odpovědí 

celkem
v  %

1 21 5 7 19 52 95   
2 2 0 0 1 3 5   
3 0 0 0 0 0 0   
4 0 0 0 0 0 0   
5 0 0 0 0 0 0   

celkem 23 5 7 20 55 100   

Typ ZŠ+MŠ ředitel

zástupce 

ředitele vedoucí učitelka učitelka 

odpovědí 

celkem
v  %

1 27 5 36 13 81 78   
2 4 0 2 3 9 9   
3 5 0 1 1 7 7   
4 1 0 1 2 4 4   
5 2 0 0 1 3 3   

celkem 39 5 40 20 104 100   

3% dotazovaných  a zároveň 5% ředitelů sloučených ZŠ+MŠ neví, zda pracoviště MŠ má 

výše uvedený ŠVP1. V případě ředitelů škol si myslím, že pravděpodobně ponechávají plně řízení na 

vedoucím pracovníkovi řízeného  pracoviště   nebo  se  ještě  s touto  problematikou   nestačili 

1 Školní vzdělávací program
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seznámit  (nově  jmenovaní  ředitelé).  Tyto  důvody  však  nebyly  ověřovány,  nelze  je  proto 

potvrdit. 

Navazující otázka č.18 zjišťovala, zda jsou po sloučení škol na pracovištích zachována 

veškerá dřívější specifika.  Průměry odpovědí se u všech složek blíží hodnotě rozhodně ano, 

výsledky t-testu jsou bez zjištění rozdílu nebo shody.  Na základě zjištěných výsledků  nelze 

formulovat  žádné  tvrzení,  týkající  se zachování  veškerých dřívějších specifik po sloučení 

škol.

V celé škole panuje vysoká pracovní aktivita a nadšení zněl dotaz č.19. Porovnáním 

průměrů bylo zjištěno, že ve sloučené MŠ+MŠ se řízená složka přiklání k názoru  rozhodně 

ano, kdežto ředitelé si myslí, že spíše ano ( průměr 2,00), t-test poté vyhodnotil  rozdíl mezi 

odpověďmi  na  1%   hladině   statistického  významu,  to  znamená,  že  můžeme  s 99% 

pravděpodobností  tvrdit,  že rozdílnost odpovědí mezi složkou řízenou a řídící  ve sloučené 

MŠ+MŠ skutečně  existuje  V tomto  typu  sloučené  školy  si  tedy   ředitelé  pravděpodobně 

myslí,  že  ve  škole  spíše  panuje  vysoká  pracovní  aktivita  a  nadšení,  kdežto  zástupkyně, 

učitelky a vedoucí učitelky si o tomtéž myslí,  že rozhodně panuje. Obě složky u sloučené 

ZŠ+MŠ pak odpovídaly přibližně stejně – průměr blížící se hodnotě spíše ano.  Testováním 

hodnot v tabulce B nebyl zjištěn ani náznak shody nebo rozdílu, nelze tedy formulovat žádné 

závěry, zda je větší pracovní aktivita a nadšení zaměstnanců ve sloučené mateřské škole s MŠ 

nebo se ZŠ.

Každý ze zaměstnanců má možnost podílet  se na plnění  důležitých úkolů  (  otázka 

č.20) . Vyhodnocení tohoto dotazu průměry ( u všech složek obou typů sloučených MŠ  se 

blížily hodnotě  rozhodně ano)  vykázalo 10 % hladinu statistické významnosti rozdílu mezi 

složkou řídící a řízenou v typu ZŠ+MŠ. Z toho je možné usuzovat, že řízení zaměstnanci 

(zástupci ředitele, vedoucí učitelky a učitelky) si myslí, že mají rozhodně možnost  podílet se 

na plnění důležitých úkolů, kdežto ředitelé ZŠ+MŠ tuto možnost spíše  připouštějí. Výsledky 

t-testu  v tabulce B jsou bez zjištění rozdílu nebo shody.  Na základě zjištěných výsledků 

nelze  tvrdit, zda se  zaměstnanci podílejí na plnění důležitých úkolů více ve formě sloučené 

MŠ s MŠ nebo MŠ se ZŠ.

Otázka č. 21 zkoumala, zda každý zaměstnanec má možnost připravovat a realizovat  

změny. Průměry odpovědí složek ( tabulka A) respondentů byly rozdílné v tom smyslu, že v 

MŠ+MŠ  si  řízená  složka  spíše  myslí,   že  každý  zaměstnanec  rozhodně  má možnost 

připravovat a realizovat změny, kdežto složka řídící zjištěným průměrem toto tvrzení  spíše 

připouští, u typu ZŠ+MŠ je tomu právě naopak. T-testem byla zjištěna 10% hladina statistické 

významnosti  rozdílu  u  typu  MŠ+MŠ,  to  znamená,  že  můžeme  tvrdit,  že  existuje  náznak 
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rozdílu   mezi  odpověďmi  ředitelů  MŠ+MŠ  a  řízenými  zaměstnanci.  V  tabulce  B  nebyl 

nalezen takový výsledek, aby bylo možno formulovat jakékoli tvrzení, zda mají zaměstnanci 

větší možnost připravovat a realizovat změny více v typu školy MŠ+MŠ nebo v typu ZŠ+MŠ.

Otázkou č.35 bylo zjišťováno, jaký řídící styl je  nejvíce uplatňován  v jednotlivých 

typech sloučených mateřských  škol, a to také z pohledu  složek řídící  x řízená . V typu 

MŠ+MŠ byla zjištěna 1% hladina statistické významnosti shody, to znamená, že můžeme na 

99% tvrdit, že ředitelé  i řízení dotazovaní zaměstnanci se shodují na průměru odpovědí 1,5, 

takže  styl  řízení  demokratický  je  pravděpodobně  uplatňován  z  99  %  stejně  jako  styl 

participativní. 

Takto odpovídali respondenti na uplatňování stylů řízení ve zkoumaných školách:

MŠ+MŠ styl řízení ředitel

zástupce 

ředitele vedoucí učitelka učitelka

odpovědí 

celkem
v  %

1 autoritativní 0 0 0 1 1 2   
2 demokratický 10 2 2 6 20 36   
3 participativní 10 3 5 10 28 51   
4 neodpovědělo 3 0 0 3 6 11   

celkem  23 5 7 20 55 100   

ZŠ+MŠ styl řízení ředitel

zástupce 

ředitele vedoucí učitelka učitelka 

odpovědí 

celkem
v  %

1 autoritativní 0 0 2 0 2 2   
2 demokratický 17 1 23 10 51 49   
3 participativní 20 3 13 8 44 42   
4 neodpovědělo 3 1 2 2 8 8   

celkem  40 5 40 20 105 100   
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7.4. Ověření hypotézy

Z výsledků výzkumu nelze  potvrdit tuto hypotézu:

V řízení sloučených mateřských škol s další nebo dalšími mateřskými školami je více  

uplatňován demokratický styl vedení lidí než  v řízení mateřské školy sloučené se základní  

školou.  

Informační a komunikační systémy ve sloučených školách

8.1. Souvislost  informačního  a komunikačního systému

Informační a komunikační systémy jsou součástí systému řízení škol a jejich úroveň 

zásadním způsobem ovlivňuje výsledky řídícího  procesu a dosahování  cílů,  které  si  škola 

stanovila .

Informaci  obecně můžeme chápat jako obsah nějaké zprávy předávané informačním 

zdrojem příjemci  zprávy,  přičemž obsah této  zprávy způsobuje změnu stavu neurčitosti  u 

příjemce z hlediska jeho chování (např. ovlivní jeho rozhodnutí). 

Komunikaci  chápeme  jako   vzájemnou  výměnu  údajů,  které  mají   charakter 

informace.  Informační systém pak zajišťuje informační procesy  a komunikaci s relevantním 

okolím, to je takovým, odkud má smysl údaje získávat i kam má význam z hlediska řízení 

informace předávat (Bacík, 1995).  Aby byl proces komunikace úplný, příjemce  musí sdělení 

dekódovat  (tzn.  interpretovat  sdělení  na  základě  svých  předchozích  zkušeností  a  podle 

určitých  daných pravidel).  Čím blíže je  dekódované sdělení  záměru  komunikátora,  tím je 

komunikace  efektivnější.  Efektivní  komunikací  je  pak  komunikace,  která  se  orientuje  na 

příjemce, nikoliv na média. (Donnelly, 1997)  
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Ve  studijních  textech  (Strategie  rozvoje  školy  a  komunikace,  2005) je  upřesňěna 

školská problematika takto:  Komunikace ve školách  se skládá ze dvou částí: nejprve je 

třeba  předat  zprávu,  a  poté  ověřit,  že  byla  viděna,  slyšena,  že  jí  bylo  porozuměno.  Ve 

školských zařízeních je každá informace přicházející z vedení záminkou ke komunikaci. Lidé 

na ni reagují: souhlasí s ní, kritizují ji, diskutují o ní, ať už otevřeně nebo potají. Aby byla 

zaručena  účinná  komunikace,  musí  být  každá  informace  ověřena  ještě  předtím,  než  je 

zveřejněna. Lze proto konstatovat, že informační systém proto úzce  souvisí s komunikací. 

(Eger,  2004 ).

8.2. Informační systém školy

Každá organizace, a to především v závislosti na své velikosti a organizační struktuře 

jako i specifičnosti svého zaměření, buduje svůj konkrétní informační systém, který většinou 

kopíruje organizační strukturu  (Eger, 2004).

Kvalita  a  dobře  fungující  informační  systém každé   organizace,  tedy  i  školy,  má 

zásadní význam pro její řízení a dobré fungování. Specificky ve školství je informovanost 

pedagogických pracovníků nezbytnou podmínkou pro jejich autonomní pedagogickou práci. 

Komunikace na pracovišti  a tedy i fungování informačního systému jsou velmi ovlivněny 

kulturou organizace  a  vztahy na pracovištích.  Informační  systém školy představuje snahu 

vedení školy o systemizaci toků  informací nezbytných pro řízení školy  za účelem jejich 

rychlé a efektivní využitelnosti. Světlík (2006) jej dále definuje jako systém všech procedur 

vytvořených za účelem shromažďování, analýzy a vyhodnocování informací nezbytných pro 

kvalitnější  plánování,  organizování,  řízení  a  kontrolu  aktivit  školy,  a  třídí  jej   na systém 

vnitřních informací, systém externích informací a marketingový výzkum.

Systém vnitřních informací je nejdůležitější  součástí  informačního systému školy, 

zahrnuje shromažďování soustavy informací,  t.j.  zejména vedení základní dokumentace ve 

škole  stanovené  zákonem  (Zákon  č.  561/2004  Sb)  a  jeho  prováděcími  vyhláškami.  V 

mateřské  škole  to  znamená  zejména  rozhodnutí  o  zápisu  do  rejstříku  škol  a  školských 

zařízení,  vedení  školní  matriky,  doklady  o  přijímání  dětí,  vzdělávací  programy,  výroční 

zprávy o činnosti  a vlastním hodnocení školy,  třídní knihy,  školní,  provozní a jiné  řády, 

rozvrh organizace činností - režim dne, záznamy z pedagogických rad, knihy úrazů a záznamy 

o úrazech, protokoly o provedených kontrolách a záznamy z inspekcí, personální, mzdovou, 
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hospodářskou  a  účetní  evidenci  a  další  dokumentaci  stanovenou  zvláštními  právními 

předpisy.  Tento systém  má dle  Světlíka (2003) obsahovat   také další  snadno dostupné a 

relevantní informace, které ředitel školy potřebuje pro smysluplné využívání v řídící práci.

Efektivní  a  účinný  vnitřní  informační  systém  školy  poskytuje  vedení  školy  cenné 

specifické  informace,  které  jsou  levné,  snadno  dostupné  a  ověřitelné.  Jeho  další  rozvoj 

například prostřednictvím propojené počítačové sítě zefektivňuje využití systému rozšířením a 

zrychlením možností komunikace a snadnější dostupností údajů mezi vedením a pedagogy.

Systém externích informací, rozvíjí dále Světlík (2003) poskytuje informace o jevech 

a  trendech,  které  probíhají  ve školním mezo a makroprostředí.  Řada těchto  informací   je 

běžně  školám k  dispozici  v  odborném nebo  denním tisku,  literatuře,  Věstnících  MŠMT, 

informacích  z  krajských  úřadů  nebo  v  jiných  zdrojích,  které  obsahují   údaje  ze  školské 

problematiky.

Marketingovým výzkumem myslí Světlík (2003) systematické získávání a analýzu 

informací,  které se vztahují ke škole a prostředí,  ve kterém škola působí. Základní  funkcí 

marketingového  výzkumu  je  pomoci  škole  zajistit  potřebné  informace,  které  se  týkají 

skutečných nebo potencionálních zákazníků školy, předpovědět jejich zájmy a zjistit, jak je 

škola  zvenčí  hodnocena  (zjišťování  image  veřejnosti).  Marketingový  výzkum  prováděný 

školou se skládá ze čtyř  základních kroků: vymezení problému a stanovení cílů výzkumu, 

získávání informací, analýza údajů a závěry s přijatými opatřeními.

Kesner  (2006)  upřesňuje,  že  ředitel  školy  se  neobejde  bez  základních  znalostí 

marketingu,  zejména té  školy,  která  trpí  nedostatkem žáků a studentů.  Ředitel  školy jako 

marketér  by měl  do strategického plánování  školy zahrnout  marketingové plánování.  Bez 

znalostí  trhu  zájmu  o  školu  se  neobejde  žádná  škola,  ani  ta,  o  kterou  současný  zájem 

veřejnosti přesahuje její kapacitu.

8.3. Komunikace uvnitř organizace. 
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Komunikační  procesy   uvnitř  organizace  musí  být  formalizovány  a  systematicky 

organizovány a řízeny (Veber, 2003). Je tedy potřeba zajistit nejen formální informační toky, 

ale umožnit a do určité míry také řídit např. neformální setkávání zaměstnanců.

Světlík (2006) uvádí tyto hlavní cíle komunikace uvnitř školy: 

• informovat pracovníky o cílech, úkolech, úspěších nebo problémech školy

• motivovat pracovníky

• vytvářet  vhodné  podmínky  pro  práci  (vytváření  atmosféry  důvěry  a  vzájemné 

podpory, tedy takového prostředí, které umožňuje potřebný rozvoj pracovní iniciativy)

Organizační   struktura  podniku  (tedy  i  školy)  by  měla  poskytovat  prostor   pro 

komunikaci ve čtyřech různých směrech (Donnelly, 1997):

Sestupná komunikace  - proudí od jedinců na vyšších stupních podnikové hierarchie 

k jedincům na nižších stupních (v případě naší školy směrem od  ředitele  k  podřízeným 

složkám). Sestupnou komunikaci obvykle představují pracovní instrukce, oběžníky, oficiální 

stanoviska,  prohlášení,  procedury,  manuály  a  podnikové  publikace.  Nejčastější  sestupnou 

komunikací jsou pracovní instrukce: popisy práce, podniková politika, procedury a metody, 

zpětná vazba na výkon pracovníků a informace o podnikových cílech. Tato komunikace je 

mnohdy  neadekvátní  a  nepřesná,  protože  nedostatek  informací  potřebných  k  práci  může 

vyvolat mezi pracovníky nežádoucí stres. Sestupný komunikační směr má  tyto cíle:

- vysvětlovat plány organizace a informovat, jak jsou realizovány

- odpovídat na kritiku a stížnosti

- obhajovat existující strategii a ty, kteří jsou za ni odpovědni

Vzestupná  komunikace -  proudí  právě  obráceným  směrem  a  je  nezbytná   pro 

racionální  rozhodování,  je  známa  také  pod  pojmem  zpětná  vazba, která   poskytuje 

zaměstnancům možnost se vyjádřit. Představují ji nejčastěji schránky, do kterých se vhazují 

návrhy  a  připomínky.  Tento  způsob  komunikace   výrazně  zvyšuje  schopnost  podniku 

efektivně zapojovat znalosti zaměstnanců do procesu plánování a kontroly. Vzestupná zpětná 

vazba, využitá jako prostředek získání rad a nápadů zaměstnanců, pomáhá vytvářet prostředí 

participativního vedení všude tam, kde manažeři  návrhy zaměstnanců aktivně vyhledávají, 

naslouchají jim a využívají je. Je-li zpětná vazba vhodným způsobem používána, umožňuje 

zaměstnancům  rozšířit  manažerské  dovednosti  svých  nadřízených  a  vytváří  rámec  pro 

nastolování pozitivních změn v celé organizaci.
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Dalšími  způsoby  jsou  komunikace  v  organizacích   méně  využívané.  Jsou  jimi 

komunikace  horizontální,  která  probíhá  zpravidla  na  úrovni  vedoucích  funkcí  na  sobě 

nezávislých útvarů  a komunikace  diagonální,  kterou lze charakterizovat jako komunikaci 

vedoucího zaměstnance se zaměstnancem, který je podřízen jinému vedoucímu pracovníkovi.

Veber (2003) dělí komunikaci organizace na vnitřní a vnější, přičemž upozorňuje, že 

obě tyto  složky musí  být  bezpodmínečně v souladu.  Dále rozlišuje  ve vnitřní  komunikaci 

formální a neformální komunikační kanály.  Komunikaci dělí na ústní a písemnou, přičemž 

jako základní případy ústní komunikace uvádí projev, poradu, rozhovor při řešení problému, 

při  oznámení  rozhodnutí,  pohovor  za  účelem hodnocení  pracovních  výsledků,  za  účelem 

pokárání. 

8.4. Informační prostředky  a způsoby komunikace

Osobní komunikace představuje přímou formu komunikace přičemž Světlík (2006) ji 

označuje  termínem  osobní  marketing.  Forma této  přímé  komunikace  vyžaduje  na  řídícím 

pracovníkovi určité specifické osobní kvality.  Efektivita  osobní komunikace závisí  z velké 

míry na verbálních a neverbálních schopnostech těchto pracovníků. Osobní komunikace má 

přes velké časové a osobní nároky na zdroj komunikace řadu výhod. Má vysokou schopnost 

upoutat pozornost a další výhodou je obousměrný tok informací a existence rychlé a přesné 

zpětné  vazby.  Osobní  komunikací  nejčastěji  využívané  ve  školách  je   osobní  rozhovor  a 

telefonní spojení.

Písemná  komunikace má  nejčastěji  informativní  charakter.  Mezi  operativní 

informace se  řadí (Strategie rozvoje školy a komunikace, 2005)  předávání takových údajů, 

které  jsou  nezbytné  k dobrému  chodu  školy  (nařízení,  řád  školy,  rozvrhy,  informační 

tiskoviny aj.).  Mezi koncepční informace patří takové informace,  které umožňují  každému 

pracovníkovi  porozumět  své  práci  a  svému  profesnímu  prostředí.  Mohou  to  být  funkční 

analýzy  vyhodnocující  stav  prací  školy,  dokumenty  o  taktice  a  politice  školy,  informace 

z profesionálního, ekonomického a sociálního okruhu.
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Komunikování se  spolupracovníky patří k typickým aktivitám každého manažera. 

Každý příkaz  nebo sdělení  má  být  zpravidla  impulsem pro další  aktivity.  A právě forma 

předání a podání příkazů, pokynů a informací může tyto aktivity do značné míry předurčit.  

Veber (2003) manažerům (tedy i ředitelům škol) v této souvislosti doporučuje :

- rozhodnost  a  srozumitelnost  při  zadávání  instrukcí  (smysl,  účel  a  termín  řešení, 

případně podrobnosti); 

- nezadávat mnoho příkazů či úkolů najednou;

- je-li úkolem řešení určitého problému, místo vydání příkazu se podřízeného zeptejte, 

jak  by  daný  problém  vyřešil,  v případě,  že  s jeho  řešením  nesouhlasíte,  naznačte 

možné řešení ze svého pohledu a požádejte o nové stanovisko; v případě,  že se již 

shoduje s Vaší představou, dejte souhlas s realizací;

- nezachovávejte přílišný odstup od podřízených, nepředávejte příkazy pouze písemně, 

umožněte podřízeným kontakt   s vámi,  nezahajujte rozhovor slovy,  že na něj  máte 

málo času;

- podporujte  otevřenou  komunikaci,  je  zdrojem zpětné  vazby,  odstraňte  z pracoviště 

strach, nejistotu, buďte přístupní i jiným stanoviskům, popř. i stížnostem;

- začínejte vždy jednat přátelsky, respektujte názor partnera, popř. projevte i sympatie 

k jeho  názoru;  pokud  s ním  nesouhlasíte,  neříkejte  přímo,že  nemá  pravdu,  na 

nedostatky upozorňujte nepřímo, k nesouhlasu směřujte otázkami;

- zjistíte-li, že jste pochybili, že nemáte pravdu, tuto skutečnost přiznejte otevřeně 

Porada je důležitým a specifickým nástrojem řízení a komunikace - slouží k vzájemné 

informaci účastníků, k vyjasnění stanovisek a názorů na určitý problém, k výměně zkušeností, 

k tvůrčímu hledání optimálního řešení, k plánování a koordinaci práce, či ke kontrole plnění 

úkolů.  Vedoucí  se  často  domnívají,  že  řízení  porady  je  banální  záležitostí  a  přípravě  a 

vlastnímu vedení porady není třeba věnovat větší pozornosti. Bohužel, důsledkem je pak často 

minimální efekt porady a pocit zbytečné ztráty času, který zůstává v účastnících (Bělohlávek, 

2003).

Schůze a porady školy jsou rozděleny (Strategie rozvoje školy a komunikace, 2005) 

podle účelu, ke kterému slouží, takto:

- provozní  schůze:  konají  se  pravidelně,  seskupují  kolem  ředitele 

spolupracovníky  v oblastech  pedagogické  činnosti,  finančních  prostředků, 

služeb atd. Umožňují předávání informací o tom, co se ve škole právě děje, co 
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je  plánováno  a  co  se  již  událo.  Jedná  se  o  schůze  svým  charakterem 

informativní a organizační. 

- porady zaměřené na reflexi a vypracování strategie školy: jsou to jednání, na 

která  ředitel  zve  ty,  které  sám  vybral,  nebo  kteří  se  chtějí  podílet  na 

vypracování nebo vyřešení nějakého problému

Nejčastější  chyby na nesprávně vedených poradách  označuje Bělohlávek (2003) 

takto:

- velké množství na poradě řešených problémů

- velké množství lidí  ne poradě, kteří  nemají  k problému co říci  (ztráta  jejich 

času)

- příliš autoritativní předsedající (pojme poradu jako monolog)

- příliš volný průběh porady, postrádající kontrolu (odbíhání od tématu, řešení 

nepodstatných detailů)

- účastníci  upřednostňují  svá  stanoviska  bez  předchozího  prozkoumání 

podstatných  detailů

- porada dospěje k dohodě i závěrům bez vyvození konkrétních opatření.

Dále pak Bělohlávek (2003) konkretizuje zásady efektivní porady:  

- stanovit cíle  porady 

- řádně  poradu  připravit  včetně  předání  materiálů  účastníkům  porady 

v dostatečném předstihu

- začít poradu včas a v úvodu  prezentovat cíle a program porady

- kontrolovat plnění úkolů z předchozí porady

- při  postupném  projednávání  jednotlivých  témat  je  nutno  zjišťovat  fakta, 

argumentovat a  přijímat rozhodnutí

- vyvolávat k tématům diskusi a její průběh kontrolovat

- vyhotovit  zápis  z porady,  obsahující  konkrétní  uložená  opatření  s termíny 

plnění. 

8.5. Hypotéza
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Zaměstnanci  mateřské  školy  sloučené  s  mateřskou  školou  jsou  lépe  informováni 

(probíhá  kvalitnější  komunikace)  než  zaměstnanci  mateřské  školy  sloučené  se  základní 

školou. 

      Analýza získaných údajů

Ve výzkumu jsem se zaměřila   především na  vnitřní informace a způsoby vnitřní 

firemní komunikace ve sloučených školách. Pro účely zkoumání  jsem do dotazníku  zařadila 

dotazy č. 3, 12-16, 22, 29-32 a 34. Přehled výsledků výzkumu  t-testem k této problematice  je 

opět uveden v následujících tabulkách  A pro porovnání odpovědí mezi složkou řízenou a 

řídící a B pro porovnání typů sloučených škol. T-testem nebyla zkoumána pouze otázka č. 34, 

zde byl  zjišťován pouze aritmetický průměr.  Výsledky v posledním sloupci tabulek stejně 

jako v předchozích oddílech práce, které se blíží některé  hladině statistické významnosti jsou 

vyznačeny barevně dle validity s některým  z následujících  intervalů v  legendě:

• (0,0; 0,01> rozdíl statisticky významný na 1% hladině významnosti

• (0,01; 0,05>            rozdíl statisticky významný  na 5% hladině významnosti

• (0,05; 0,1> náznak rozdílu na 10% hladině statistické významnosti 

• (0,1; 0,9) statistická významnost není kvantifikována

• <0,9; 0,95) náznak shody na 10% hladině statistické významnosti

• <0,95; 0,99) shoda statisticky významná na 5% hladině významnosti

• <0,99; 1) shoda statisticky významná na 1% hladině významnosti

Tabulky  A

otázka č. typ průměr složka 
řízená

průměr složka 
řídící

význam pravděpodobnosti shody 
obou výběrů

3 MŠ+MŠ 1,15 1,10 0,728580
 ZŠ+MŠ 1,28 1,21 0,569127

12 MŠ+MŠ 1,05 1,00 0,329877
 ZŠ+MŠ 1,36 1,15 0,141729

13 MŠ+MŠ 1,10 1,00 0,162550
 ZŠ+MŠ 1,20 1,18 0,864965
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14 MŠ+MŠ 1,65 2,40 0,098714
 ZŠ+MŠ 1,68 1,75 0,758399

15 MŠ+MŠ 1,15 1,20 0,753471
 ZŠ+MŠ 1,48 1,48 0,980055

otázka č. typ 
průměr složka 

řízená

průměr složka 

řídící

význam pravděpodobnosti shody 

obou výběrů
16 MŠ+MŠ 1,15 1,10 0,702857
 ZŠ+MŠ 1,28 1,21 0,681783

22 MŠ+MŠ 1,15 1,50 0,239420
 ZŠ+MŠ 1,28 1,29 0,926757

29 MŠ+MŠ 1,50 2,40 0,034989
 ZŠ+MŠ 1,60 1,91 0,160386

30 MŠ+MŠ 1,35 1,80 0,151714
 ZŠ+MŠ 1,40 1,58 0,321804

31 MŠ+MŠ 1,05 1,40 0,065700
 ZŠ+MŠ 1,36 1,12 0,124594

32 MŠ+MŠ 1,05 1,00 0,329877
 ZŠ+MŠ 1,16 1,03 0,201597

Tabulka B

otázka č. průměr MŠ+MŠ průměr ZŠ+MŠ
význam pravděpodobnosti shody nebo 

rozdílu obou výběrů
3 1,13 1,24 0,239549
12 1,03 1,24 0,006844
13 1,07 1,19 0,080870
14 1,90 1,72 0,007681
15 1,17 1,48 0,007681
16 1,13 1,24 0,268943
22 1,27 1,29 0,870585
29 1,80 1,78 0,910667
30 1,50 1,50 1,000000
31 1,17 1,22 0,560326
32 1,03 1,09 0,344816

Průměry u otázek č.3, 12 a 13  naznačují (tabulka A), že všechny  skupiny respondentů 

se přiklánějí k názoru, že na obou typech škol je rozhodně  jasně dána a funkční organizační  
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struktura,  zaměstnanci jsou rozhodně prokazatelně seznámeni se školními normami a mají  

k nim stálý přístup, a že jsou průběžně a včas seznamováni s novými informacemi potřebnými  

k výkonu jejich práce. Pomocí t-testu byly u všech tří otázek  získány hodnoty v intervalu 

(0,1; 0,9), tzn., že nebyl nalezen ani náznak shody nebo rozdílu statistické významnosti, nelze 

proto výše uvedené domněnky potvrdit.  

V tabulce B však bylo pomocí t-testu zjištěno, že  mezi odpověďmi respondentů z typu 

MŠ+MŠ a typu ZŠ+ZŠ je náznak rozdílu u otázek č. 12 a 13 na 10% hladině statistického 

významu, to znamená, že můžeme tvrdit, že zaměstnanci MŠ+MŠ jsou pravděpodobně lépe 

prokazatelně seznamováni se školními normami, že jsou možná průběžně a včas seznamováni 

s novými informacemi potřebnými k výkonu jejich práce než zaměstnanci ZŠ+ZŠ.   U dotazu 

č.3 nebyla zjištěna žádná hladina statistické významnosti shody nebo rozdílu.

U dotazu, zda při přenosu informací nedochází k jejich zkreslení (č. 14 , tabulka A), 

vykazují průměry matematický rozdíl ve skupině MŠ+MŠ  -0,75,  ZŠ+MŠ -0,07. T-testem byl 

pak zjištěn pouze náznak rozdílu statistického významu mezi složkou řízenou a složkou řídící 

(s vyšším průměrem) právě ve skupině MŠ+MŠ. Lze tedy například usuzovat, že ředitelky 

sloučených MŠ (průměr odpovědí u této složky byl 2,4) si možná myslí, že jimi předávané 

informace  vedoucím  učitelkám,  pak  jimi  nejsou  dále  zprostředkovávány   ostatním 

zaměstnancům úplně a přesně tak, jak si to představují. Tato konkrétní domněnka  nebyla 

předmětem  výzkumu, ani nebyla žádným relevantním způsobem ověřována.

Následující  tabulka   pak  ukazuje   součty  odpovědí  na  dotaz  č.14  za  jednotlivé 

kategorie v obou typech sloučených škol a jejich odpovědi stanovuje procentním vyjádřením:

hodnotící 

stupnice
ředitel

zástupce 

ředitele

vedoucí 

učitelka
učitelka 

odpovědí 

celkem
v  %

1 23 8 24 23 78 51   
2 23 2 12 8 45 29   
3 5 0 5 5 15 10   
4 8 0 4 3 15 10   

celkem 59 10 45 39 153 100   

Z tabulky B vyplývá, že byl u tohoto dotazu mezi odpověďmi respondentů  nalezen 

náznak rozdílu na 10% hladině statistického významu. Lze proto tvrdit, že v typu sloučené 

MŠ+MŠ možná pravděpodobně více dochází při přenosu informací k jejich zkreslení.
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V 15. otázce byla dotazována funkčnost systému porad školy (porady vedení školy, 

pedagogické a provozní  porady). Průměry  všech složek se blíží hodnocení  rozhodně ano 

(tabulka  A),  přičemž  hodnota  stanovená  t-testem  u  kategorie  ZŠ+MŠ  vykazuje 

pravděpodobnost shody na 5% hladině statistické významnosti, to znamená, že existuje 95% 

pravděpodobnost, že v tomto zkoumaném typu sloučené školy ředitelé i řízení zaměstnanci 

odpovídali  shodně, a lze proto tvrdit,  že ve sloučené mateřské škole se základní školou je 

pravděpodobně systém porad  rozhodně funkční.

Při  porovnání  průměrů  z  tabulky  B  byl  nalezen  náznak  rozdílu  na  10%  hladině 

statistického významu, tzn, že můžeme říci, že systém porad je pravděpodobně více  rozhodně 

funkční v typu MŠ+MŠ než v typu ZŠ+ZŠ.

 Podle  zjištěných  průměrů  vybraného  vzorku  respondentů  je  systém  operativních  

schůzek  (č.16)   rozhodně funkční  v obou zkoumaných typech škol,  statistický rozdíl  nebo 

shoda nebyla zjištěna ani při porovnání  jednotlivých složek, ani při porovnání jednotlivých 

typů škol. Nelze tedy interpretovat žádná tvrzení.

 U dotazu,  zda  existuje  písemný  plán  dalšího  rozvoje  pedagogických   pracovníků 

(č.22, tabulka A) byl nalezen náznak shody  mezi oběma složkami u  typu ZŠ+MŠ, lze tedy 

konstatovat,  že  ve sloučené škole ZŠ+MŠ se respondenti  možná  shodují  na  tom,  že  plán 

DVPP rozhodně existuje. Aritmetický průměr odpovědí ředitelek mateřských škol (MŠ+MŠ) 

je hodnotou 1,5 , tzn. mezi odpověďmi  rozhodně ano a spíše ano. Všechny ostatní skupiny 

respondentů se přiklánějí k názoru, že plán DVPP rozhodně existuje.  Výsledek z tabulky B 

nenaznačuje žádný statisticky významný rozdíl nebo shodu v odpovědích respondentů obou 

typů škol.

Systém hodnocení a evaluace ve škole je dostatečně propracován a má jasná pravidla 

zněla otázka č.29. Z tabulky A vyplývá, že složka řízená v MŠ+MŠ odpovídala průměrným 

výsledkem 1,5,  ředitelé  MŠ+MŠ se  přikláněli  blíže  k  hodnotě  2  (spíše  ano),  mezi  jejich 

názory  byl  nalezen  náznak  rozdílu  statistického  významu  na  10%  hladině  významnosti. 

Můžeme tedy konstatovat, že složka řízená (učitelky, vedoucí učitelky a zástupci ředitelů) v 

MŠ+MŠ  pravděpodobně považuje  systém hodnocení  a  evaluace  za  propracovanější  a   s 

jasnými pravidly než ředitelé tohoto typu školy. U typu ZŠ+ZŠ nebyl nalezen rozdíl ani shoda 

statistického významu.

Porovnáním průměrů z tabulky B vyplývá naznačení shody na 10% hladině statistické 

významnosti,  můžeme  tedy  říci,  že  respondenti  obou  typů  sloučených  škol   s 90% 

pravděpodobností  považují systém hodnocení a evaluace za spíše dostatečně propracovaný.
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Na otázku, zda jsou z výsledků kontrolní a evaluační činnosti vyvozovány důsledky 

pro další práci (č.30), odpovídaly složky řízené obou typů škol průměrem blížícím se termínu 

rozhodně ano, kdežto  ředitelé  termínu spíše ano.  T-testem (v tabulce A) nebyla ověřena 

shoda ani rozdíl statistického významu, takže výše uvedenou domněnku  nelze potvrdit.

Výsledek  z  tabulky B pak značí  1% hladinu  statistické  významnosti  shody,  takže 

můžeme na 99% tvrdit, že obě skupiny respondentů odpovídaly na danou otázku stejně.

Jsou stanovena jasná pravidla pro odměňování a jasná pravidla pro využívání FKSP1 

(dotazy 31 a 32). Všechny výsledné průměry (z obou tabulek) se blíží hodnotě rozhodně ano. 

U otázky č.31 byl  nalezen náznak rozdílu  mezi  odpověďmi složky řízené  a  řídící  v  typu 

MŠ+MŠ. Lze tedy konstatovat, že pro učitelky , vedoucí učitelky a zástupce ředitelů MŠ+MŠ 

jsou pravidla pro odměňování pravděpodobně rozhodně jasnější než pro ředitele MŠ+MŠ. 

Na dotaz  č.34  ve  znění  Odhadněte  ,které  komunikační  kanály  jsou  využívány  pro  

vnitřní komunikaci  odpovídali respondenti ze sloučených ZŠ+MŠ takto:

Na pracovišti  odpovědělo % 

respondentů

Mezi pracovišti  odpovědělo % 

respondentů
Porady 16 17
Osobní kontakt 58 46
Telefon 13 20
Písemné zprávy 8 7
Elektronické spojení 5 10
 

Ze sloučených MŠ+MŠ pak takto:

Na pracovišti  odpovědělo % 

respondentů

Mezi pracovišti  odpovědělo % 

respondentů
Porady 8 21
Osobní kontakt 87 33
Telefon 1 23
Písemné zprávy 4 7
Elektronické spojení 0 16

Z uvedeného  procentuálního  výsledku  vyplývá,  že  ve  sloučených  ZŠ+MŠ  se  více 

využívá pro komunikaci na pracovišti výrazněji osobní kontakt u MŠ+MŠ a pro komunikaci 

mezi  pracovišti  více osobní kontakt  u typu ZŠ+MŠ. Tyto  odpovědi dále  nevyhodnocuji  a 

nedokládám žádná tvrzení,  jsou pouze informativního charakteru.

1 fond kulturních a sociálních potřeb

51



8.6. Ověření validity hypotézy

Tvrzení,  že  zaměstnanci  mateřské  školy  sloučené  s  mateřskou  školou  jsou  lépe  

informováni (probíhá kvalitnější  komunikace) než zaměstnanci  mateřské školy sloučené se  

základní školou, nebylo ověřeno.

Pozitiva a negativa sloučení škol z pohledu respondentů

V odpovědi  na  otázku  č.33  se  respondenti  pokusili  vyjádřit  pozitiva  a  negativa 

sloučených mateřských škol.

Pozitiva,  která  byla  nejvíce  uváděna  respondenti  ze  sloučených  ZŠ+MŠ  v jedné 

budově:

- propojenost  a  návaznost  školních  vzdělávacích  programů   (v  některých 

případech je společný) 

- propojení MŠ a ZŠ je plynulé, umožňuje individuální přístup k dítěti

- děti  nemají  problém  se  vstupem  do  základní  školy,  všichni  se  lépe  znají 

navzájem 

- rychlý přenos informací

- kapacitu školní jídelny  a tělocvičnu ZŠ může využít také mateřská škola

Pozitiva, která byla nejvíce uváděna všemi skupinami respondentů:

- centrální zajištění ekonomických  a provozních záležitostí 

- jednodušší administrativa (společné směrnice)  

- jednodušší jednání se zřizovatelem 

- výměna zkušeností – oboustranné obohacení pedagogické práce

- větší ekonomický celek znamená lepší možnost financování provozu i mezd 

pracovníků 

- vzájemná spolupráce škol - společné projekty a pořádané akce (sportovní dny, 

besídky, výstavy dětských prací, zájezdy atp.)

- možnost řešení problému ve větším kolektivu 

- společné akce pro zaměstnance 

- vzájemná zastupitelnost  pracovníků

Negativa, která byla uváděna řediteli sloučených škol:
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- vysoká administrativní zátěž  (většinou na řediteli)

- vzdálenost mezi pracovišti (vysoká  časová náročnost na práci ředitelky)  

- složitý komunikační a kontrolní systém  na odloučených pracovištích  

- vysoký týdenní úvazek přímé výchovně vzdělávací práce ředitelky MŠ+MŠ

- nedostatek  času  na  pedagogickou  činnost  i  manažerskou  práci  ředitelky 

MŠ+MŠ

- velká vzdálenost mezi pracovišti je problém z hlediska předávání informací a 

řízení  

- menší možnost operativního řešení některých situací (pozdější informace jsou 

mnohdy zkreslené)

- podstatně více práce pro ředitele školy

- větší rozsah konečné odpovědnost ředitele školy  

- obtížná zastupitelnost na odloučených pracovištích

- ředitel školy hospituje v MŠ (musí  znát i problematiku  MŠ)

- nízké normativy  a limity zaměstnanců znemožňují  přijmout  administrativní 

sílu

Negativa z pohledu řízených složek:

- ztráta soukromí MŠ - nutnost vše konzultovat s ředitelem školy

- méně  finančních  prostředků  na  zajištění  ekonomických  a  administrativních 

činností 

- vysoký úvazek přímé výchovně vzdělávací práce  vedoucí učitelky 

- tendence upřednostňovat  kmenové  pracoviště  (financování a odměňování)

- neznalost a neodbornost ředitele ZŠ v oblasti organizace a metodiky MŠ

- chybí osobní kontakt ředitele se zaměstnanci

- neprůhlednost  financování a  odměňování

- horší informovanost odloučeného pracoviště

10. Diskuse

V Učitelských novinách vyšel článek s názvem  „Školy před sloučením vysílají SOS“ 

(2003), ve kterém říká ředitel jedné základní školy v Turnově: „Dovedu  si představit, že se 
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sloučí mateřská škola se základní, které jsou v jedné budově nebo přes ulici, a také, když se tři 

čtyři mateřské školy dohodnou, že jim bude lépe pod jedním vedením. 

Právní  subjekty  však  vznikají  ze  škol  různých  typů,  které  mají  deset  a  více 

odloučených pracovišť. Zde mám vážné obavy, jestli taková škola může být kvalitně řízena. 

Každá by měla mít svůj profil, svoji specifiku, to velké kolosy nedovolují. I kdyby byl ředitel  

nového  subjektu  člověk  na  svém místě,  postupně  dostanou  všechna odloučená  pracoviště 

punc jeho stylu.“

S druhou  částí  jeho  názoru  se  nemohu  ztotožnit,  z vlastní  zkušenosti  vím  (řídím 

sloučenou školu se šesti  pracovišti   MŠ),  že pokud má takováto  škola dobře fungovat,  je 

nutné, aby každé pracoviště mělo svého manažera. Tím mám na mysli vedoucí učitelky, které 

mají  analyzovány  veškeré  pedagogické,  provozní  i  jiné  podmínky  fungování  pracoviště, 

zároveň dobře znají své podřízené zaměstnance,  znají dobře děti, rodiče i okolí, a dokáží vést 

toto pracoviště ke všeobecné spokojenosti.  Aby mohly své pracoviště v tomto duchu řídit, 

jsou začleněny v organizační struktuře na I. stupni řízení (Zákon č. 262/2006). Patří jim také 

veškeré pravomoci tak, aby mohly pracoviště řídit kvalitně a dle svých představ. Patří jim 

také  odpovědnost  za  rozhodnutí,  která  činí,  i  když  v konečném  důsledku  má  celou 

odpovědnost na bedrech ředitelka celého subjektu. Jde tedy jen o to, aby bylo v takovémto 

subjektu  dobře  zmapováno  optimální  rozpětí,  jak  poznamenává  Veber  (2000),  a  vybráni 

kvalitní  a schopní manažeři pro jednotlivá pracoviště. Pak bude mít stejně jako v naší MŠ 

každé  pracoviště  svůj  profil,  svoji  autentickou  podobu.  To  potvrzuje  teorii,  že  optimální 

rozpětí řízení a volba organizační struktury je vždy záležitostí manažera. 

Totéž  mi  potvrdila  svým  výrokem  ředitelka   sloučeného  subjektu  MŠ+MŠ  z 

Humpolce: „Vše je v lidech a v dobré komunikaci.  Je nezbytně nutné mít  na jednotlivých 

pracovištích  zástupkyně,  na  které  se  mohu  plně  spolehnout.  Toto  je  základní  předpoklad 

dobrého fungování sloučených MŠ, ať už jsou jakkoli velké.“

Česká školní inspekce ve Výroční zprávě za školní rok 2005/2006 (2006) hodnotila 

také personální podmínky v mateřských školách a došla ke zjištění, že ve sloučených školách 

(ZŠ  a  MŠ)  věnují  ředitelé  potřebnou  pozornost  problematice  předškolního  vzdělávání,  a 

častěji  než  v předchozích  letech  vytvářejí  dostatečný  prostor  pro  uplatnění  kompetence 

vedoucí učitelky. V řadě případů se již ukazuje, že toto spojení není jen ekonomicky přínosné, 

ale má i pedagogické výhody.  

Tento názor vlastně ve výzkumné sondě potvrdili pracovníci sloučeného typu ZŠ+MŠ, 

jak složky řízené,  tak složky řídící.  Byli  nepočetnější  skupinou,  která  nejvíce vyjadřovala 
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pozitiva sloučeného subjektu, a to zejména fungujícího v jedné budově.  Při vyhodnocování 

dotazníků jsem zaznamenala výrok jedné zástupkyně ředitele (pro mateřskou školu): „ Vše je 

v lidech a  v jejich představě o spolupráci, zejména o předání kompetencí. Z pohledu řízeného 

pracovníka je třeba hledat cestu, jak si prosazovat ty své kompetence, na které jsme byli před 

sloučením zvyklí, tak,  abychom mohli naši školičku dále rozvíjet. Sloučení škol totiž může 

negativně ovlivnit úroveň předškolního vzdělávání, pokud není jasně stanoveno, co má kdo na 

starosti  z oblasti  řízení,  ekonomiky,  kontroly a dokumentace.  Pokud jsou zaměstnanci  MŠ 

považováni za nesvéprávné  a ředitel školy má pocit, že jen on musí rozhodovat, je to pro celý 

subjekt pohroma.“

S dalším názorem, ředitelky sloučené MŠ+MŠ z Rokycan, se  mohu také ztotožnit, 

protože potvrzuje některé teoretické poznatky z oblasti předávání kompetencí: „Myslím, že 

moc záleží na osobnosti pověřené vedoucí učitelky, a na tom, zda pochopila  svoji funkci na 

odloučeném pracovišti, že nehraje jen  druhé housle , ale je důležitá ve své funkci, a proto 

důležitá pro své pracoviště. V tomto případě úroveň předškolního vzdělávání není ohrožená. 

Pokud ale vnímá sloučení a tím i možná omezení pravomocí negativně, může být i vzdělávání 

a jeho úroveň na odloučeném pracovišti  ohrožena,  protože přenáší svou nespokojenost do 

svého okolí, zejména na podřízené pracovníky.

Z negativ,  která  byla  uváděna  zejména  řediteli,  byla  nejčastěji  citována  vysoká 

administrativní náročnost činností , velká časová zátěž zejména pro ředitele sloučených škol a 

nízký  normativ  i  limit  zaměstnanců.  Proto  si  myslím,  že  v současných  ekonomických 

podmínkách, kdy  mají školy pevně stanoveny limity zaměstnanců,  může málokterá sloučená 

škola   aplikovat  Sofronkovu  (2002)  doporučenou  strukturu  řídících  činností  a  určení 

kompetencí, protože si nemůže dovolit zaměstnat  např. pracovníka informačního systému, 

psychologa, hospodáře či údržbáře. A právě s ohledem na  nutnost předávání kompetencí ve 

sloučených školách mám na mysli, že diagnostiku a hodnocení  učitelských a neučitelských 

profesí  má  provádět  vždy  bezprostředně  nadřízený  pracovník  –  manažer,  v případě 

sloučených  mateřských škol vedoucí učitelka pracoviště.

11. Závěr

Na základě  výsledků  z dotazníkového  šetření  můžeme  shrnout  jednotlivé   závěry 

z porovnání  výsledků  v tabulkách  B  metodou  studentova  t-testu.  Jedná  se  o  přímé 
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porovnání mezi oběma  typy sloučených škol, o které v této práci na základě formulovaných 

hypotéz jde především:

Na 90%  můžeme tvrdit, že pravděpodobně:

- vedoucí  učitelka  je  rozhodně  odpovědná  za  zpracování  a  vyhodnocování 

koncepčních a programových materiálů v typu ZŠ+MŠ, v typu MŠ+MŠ pak spíše 

odpovědná

- vedoucí učitelka se podílí na plánu složení tříd, počtu dětí ve třídách a integraci 

dětí v typu ZŠ+MŠ rozhodně , v typu MŠ+MŠ se spíše podílí

- zaměstnanci  MŠ+MŠ  jsou  pravděpodobně  lépe  prokazatelně  seznamováni  se 

školními normami než zaměstnanci ZŠ+ZŠ  

- v typu sloučené MŠ+MŠ více dochází při přenosu informací k jejich zkreslení než 

v ZŠ+MŠ

- zaměstnanci  MŠ+MŠ  jsou  možná  průběžně  a  včas  seznamováni  s  novými 

informacemi potřebnými k výkonu jejich práce než zaměstnanci ZŠ+ZŠ   

- systém porad je pravděpodobně více  rozhodně funkční v typu MŠ+MŠ než v typu 

ZŠ+ZŠ

- respondenti obou typů sloučených škol  považují systém hodnocení a evaluace za 

spíše dostatečně propracovaný

S 95% pravděpodobností můžeme tvrdit, že:

- ředitel  MŠ+MŠ  více  respektuje  vlastní  školní  vzdělávací  programy  řízených 

pracovišť než ředitel sloučené ZŚ+MŠ

Na  99% můžeme tvrdit ,že pravděpodobně:

- jsou z  výsledků kontrolní a evaluační činnosti vyvozovány důsledky pro další 

práci stejně v typu MŠ+ MŠ i v typu ZŠ+MŠ

Na základě  výše uvedených zjištění metodou studentova t-testu lze konstatovat, 

že není možno říci, že byla ověřena alespoň  jedna z těchto formulovaných hypotéz:
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Vedoucí  učitelka  v  MŠ  sloučené  s  další  nebo  dalšími  MŠ  má  větší  míru  

rozhodovací a kontrolní  pravomoci  a odpovědnosti  (podíl  na řízení),  než  vedoucí  

učitelka v MŠ sloučené se ZŠ  a případně jinými školami.

V řízení sloučených mateřských škol s další nebo dalšími mateřskými školami  

je více uplatňován demokratický styl vedení lidí než  v řízení mateřské školy sloučené  

se základní  školou.

Zaměstnanci  mateřské  školy  sloučené  s  mateřskou  školou  jsou  lépe  

informováni  (probíhá  kvalitnější  komunikace)  než  zaměstnanci  mateřské  školy  

sloučené se základní školou. 

V závěru vyhodnocení dotazníkového šetření je nutno podotknout, že získané 

informace  umožňují  pouze  určitý  úhel  pohledu  na  danou problematiku.  Vzhledem 

k výzkumné metodě, velikosti výzkumného vzorku a především k samotné konstrukci 

dotazníku, lze zjištěné poznatky shrnout takto:

 

Na základě výsledků z prováděné výzkumné sondy nelze rozhodnout, zda je  

z hlediska řízení optimální sloučení mateřské školy s další nebo dalšími mateřskými  

školami nebo sloučení mateřské školy se základní nebo dalšími  školami.

 Nelze tedy říci, že by byla výhodnější integrace typu MŠ+MŠ nebo ZŠ+MŠ.  

Zřejmě  je  nutno  vždy  zvažovat  veškeré  místní  podmínky,  neboť  podle  názorů  

některých respondentů se jeví jako výhodnější sloučit ZŠ+MŠ v malých obcích, kde 

bude zřejmě organizačně výhodná a mnohdy jediná možná.  Ve městech je možno  

uvažovat spíše o sloučení MŠ+MŠ.  

Závěrem budu citovat Světlíka (2006): 

Rozhodujícím faktorem pro vytváření efektivní školy jsou lidé. Škola, to jsou  

lidé, kteří pracují s lidmi.
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Dotazník k bakalářské práci                                                                                Řízení sloučených mateřských škol

Vážená kolegyně,vážený kolego,

obracím se  na  Vás  s  prosbou o  vyplnění  následujícího  dotazníku,který  je  součástí 

výzkumného  šetření.  Jeho  cílem je  zjistit,  který  typ  sloučených  MŠ  je  z  hlediska  řízení 

optimální. Vaše odpovědi budou využity pouze pro účely zpracování  bakalářské práce. Dále 

Vás prosím o předání dotazníků co největšímu počtu pedagogů zejména z MŠ. S výsledky 

šetření Vás v případě Vašeho zájmu ráda seznámím. 

Za Váš čas a  názor   předem děkuji.

Pavla Honová

K vyplňování dotazníků:

Školou je  pro účely odpovědí na další otázky myšlena celá organizace

Pracovištěm je část organizace- pracoviště,kde pracujete.

Ředitelem školy je myšlen ředitel(ka) sloučené ZŠ a MŠ nebo ředitelka sloučených MŠ.

Vedoucím pracovníkem je myšlen Váš přímý nadřízený.

U každé  otázky  vyjádřete  křížkem  odpověď  ,která  se  nejvíce  přibližuje  Vašemu 

názoru nebo zvýrazněte jiným způsobem.

Vyplněný  dotazník   zašlete  laskavě  zpět  na  e-mail  :  komenskol@wo.cz   nebo 

pavla.honova@seznam cz   nebo na adresu  Pavla Honová, Poštovní 570, 742 13 Studénka.

Cílové skupiny respondentů: ředitelé,  zástupci  ředitele,  vedoucí  učitelky   a  učitelky 

sloučených škol ( MŠ a ZŠ )

Vaše škola je MŠ sloučená  s jinou MŠ

MŠ sloučená s jinými MŠ

ZŠ sloučená s MŠ

jiný typ (popište jaký).........................................

Počet pracovišť MŠ ............. Počet budov MŠ ...............

ZŠ     .............          ZŠ ...............

Ředitelstvím je     MŠ x ZŠ1

Vaše pracoviště je MŠ x ZŠ1

1 nehodící se škrtněte
1 nehodící se škrtněte
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Dotazník k bakalářské práci                                                                                Řízení sloučených mateřských škol

Počet zaměstnanců/ pedagogů MŠ  celkem ......./......

(fyzických osob)  ZŠ   celkem ......./......

Vaše současná pracovní pozice :

ředitel(ka)              zástupce ředitele (ředitelky ) vedoucí  učitel(ka)  MŠ

učitel(ka) MŠ          učitel(ka) ZŠ

Označte  křížkem,které  z  následujících  tvrzení  nejlépe  vystihuje  Vaše  mínění  o  škole  , 

přičemž  znamená některou z  možných odpovědí:

1 rozhodně ano (100% klady)

2 spíše ano  (převažují klady)

3 spíše ne (převažují zápory)

4 rozhodně ne  (100 % zápory)

5 nevím

1 2 3 4 5
1 Veškeré rozhodovací kompetence má pouze ředitel 
2 Ředitel při rozhodování respektuje názor ostatních vedoucích pracovníků 
3 Organizační struktura školy  je jasně dána a je funkční
4 Ředitel ponechává dostatek pravomocí ostatním vedoucím pracovníkům 
5 Vedoucí  učitelka  MŠ  je  odpovědná  za  zpracování   a  vyhodnocování 

koncepčních a programových materiálů (ŠVP,TVP ) na pracovišti
6 Vedoucí  učitelka   se  podílí  na  plánu složení  tříd,počtu  dětí  ve  třídách  a 

integraci dětí 
7 Vedoucí  pracovník  spolurozhoduje  o  finančním ohodnocení  zaměstnanců 

pracoviště ( tarifní plat,osobní příplatek,odměna,další příplatky)
8 Vedoucí učitelka MŠ má odpovědnost za obsahové a organizační zajištění 

specifických činností řízeného pracoviště (porady,plánování, akce, aktivity, 

výlety, školy v přírodě,další vzdělávání pedagogů, spolupráce s partnery aj) 
9 Vedoucí  učitelka  MŠ  rozhoduje  o  některých  finančních  operacích  a  o 

materiálně technickém vybavení svého řízeného pracoviště (nákup majetku, 

materiálu , drobné opravy, služby  atd.)
10 Vedoucí  učitelka MŠ odpovídá za formální  a  obsahovou správnost třídní 

dokumentace,zodpovídá  za  zpracování  podkladů  pro  statistické  výkazy  a 

výroční zprávy školy
11 Vedoucí  učitelka  se  spolupodílí  na  vypracování  školních  norem  (vnitřní 

směrnice)
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12 Zaměstnanci pracoviště jsou se školními normami prokazatelně seznámeni 

a mají k nim stálý přístup
13 Zaměstnanci Vašeho pracoviště jsou průběžně a včas seznamováni s novými 

informacemi potřebnými k výkonu jejich práce
14 Při přenosu informací nedochází k jejich zkreslení
15 Systém porad ve škole  je funkční (porady vedení,provozní a pedagogické)
16 Systém operativních schůzek na pracovišti je funkční
17 Pracoviště má vlastní školní vzdělávací program ,který je plně respektován 

vedením školy  
18 Na  Vašem  pracovišti  jsou  zachována  veškerá  dřívější  specifika  (tradice, 

alternativní zaměření,zvláštnosti, zvyky , formy spolupráce s rodiči a jinými 

subjekty apod.)
19 V celé škole panuje vysoká pracovní aktivita a nadšení
20 Každý ze zaměstnanců má možnost se podílet na plnění důležitých úkolů
21 Každý zaměstnanec má možnost připravovat a realizovat změny
22 Existuje  písemný  plán  DVPP,  tzn  dalšího  rozvoje  pedagogických 

pracovníků
23 Kontrolní  systém  je  dostatečně  propracován  (postihuje  všechny  oblasti 

výkonů práce ve škole)
24 Kontrolní  systém  je  ve  škole  dostatečně  účinný   (tzn  stejně  na  všech 

pracovištích)
25 Vnitřní kontrolní kompetence má pouze ředitel školy a to ve všech oblastech 

(hospitace,ekonomika,BOZP aj)
26 Kontrolní  kompetence  ve  výchovně  vzdělávací  oblasti  (hospitace)  jsou 

postoupeny vedoucímu pracovníkovi  
27 Kontrolní  kompetence  v  ekonomicko  správní  oblasti  jsou  postoupeny 

vedoucímu pracovníkovi
28 Kontrolní  kompetence  v  personální  oblasti  jsou  postoupeny  vedoucímu 

pracovníkovi 
29 Systém hodnocení  a evaluace  ve škole je dostatečně propracován a má 

jasná pravidla  
30 Z výsledků kontrolní a evaluační  činnosti jsou vyvozovány důsledky pro 

další práci
31 Jsou stanovena jasná pravidla pro odměňování
32 Jsou stanovena jasná pravidla pro využívání FKSP

33. Pokuste se vyjádřit  pozitiva a negativa sloučených škol (z hlediska např.  ŠVP, náplní 

práce,  zajištění  financí,  provozu,  vztahů  na  pracovišti   a  mezi  pracovišti,  styl  řízení, 

odměňování, aj.) :

+
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-

34. Odhadněte ,které komunikační kanály jsou využívány pro vnitřní komunikaci  :

Na pracovišti v % Mezi pracovišti v %
Porady
Osobní kontakt
Telefon
Písemné zprávy
Elektronické spojení

35. Zvýrazněte, jaký styl řízení je ve vaší škole nejvíce uplatňován:

1. Autoritativní (rozhodování a příkazy jen ředitele školy)

2. Demokratický (ředitel  a  učitelé  se  radí,spoluúčast,  konečné 

rozhodnutí ředitel)¨

3. Participativní (většina  činností  delegována  na  podřízené  včetně 

kompetencí, spolupráce ředitele a podřízených při rozhodování)
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