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Resumé

Závěrečná bakalářská práce se zabývá informačními médii, která slouží 

k přenosu  specifických  informací  z  různých  oblastí  školského 

managementu směrem k manažerům škol.

Vychází  z poznatků  informatiky  a  teoretických  základů  informačního 

managementu.  Souvisí  s  rozvojem  moderních  informačních 

komunikačních technologií, zejména internetu.

Přináší  závěry  z výzkumu  realizovaného  ve  skupině  ředitelů  škol, 

zaměřeného na využívání a hodnocení informačních médií. Na základě 

tohoto  výzkumu vznikl  otevřený  aktuální  přehled  informačních  médií 

vhodných pro školský management.

Summary (angl.)

My bachelor thesis deals with information media which are used to 

transfer specific information form different areas of school management 

towards the school managers. 

The thesis is based on the knowledge of information and theoretical 

basis  of  information  management.  It  is  closely  connected  with  the 

development  of  modern  information  communication  technologies, 

especially internet. 

It also brings the summary of the research carried out in a group of 

school  directors  focusing  on  the  use  and  evaluation  of  information 

media. Based on this research there was created an open up-to-date 

overview of information media useful for school management.
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1.1 Problematika bakalářské práce

K navození problematiky použiji následující citaci: 

„Je nerealistické si představit dnešní manažerskou práci, která by 

mohla  ignorovat  současný  rozvoj  informačních  a  komunikačních 

technologií.  Tyto  technologie  nenahrazují  tvůrčí  činnost  vedoucích 

pracovníků  a  jimi  vedených  spolupracovníků  v manažerské  práci. 

Poskytují  však  jejich  nezaměnitelnou  podporu  pro  zlepšení  kvality, 

rychlosti  a  spolehlivosti  manažerské  práce,  tak  i  některými  svými 

vlastnostmi  umožňují  realizovat  činnosti,  jež  by  bez  jejich  existence 

byly nedostupné.“ (11, str.56)

Školství  patří  mezi  obory,  které  se  neustále  vyvíjí  a  proměňují. 

Významné  změny  legislativy  nebo  pojetí  vzdělávání  mají  dopad  na 

obsah  i  množství  informací,  se  kterými  ředitel  školy  pracuje.  Není 

možné tyto změny nerespektovat, není možné řídit a rozvíjet školu bez 

získávání nových informací, bez učení se novým znalostem. Pokud chce 

ředitel  se svou školou obstát na poli  konkurence, musí kromě jiných 

schopností zvládnout i práci s informacemi a orientaci v nich. 

Tyto  schopnosti  řadíme  mezi  tzv.  klíčové  kompetence,  které 

zmiňuje  například  Národní  program  rozvoje  vzdělávání  v České 
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republice  „Bílá  kniha“  z roku  2001.  Rozvoj  klíčových  kompetencí  se 

v uvedeném dokumentu týká především žáků a studentů,  ale doplnit 

důležité kompetence si musí i generace, jejíž vzdělávání bylo zaměřeno 

především  na  znalosti.  „Klíčové  kompetence  zahrnují  schopnosti, 

dovednosti,  postoje,  hodnoty  a  další  charakteristiky  osobnosti,  které 

umožňují člověku jednat adekvátně a efektivně v různých pracovních  a 

životních situacích“. (5,str.90)

„Půjde o novou orientaci vzdělávání: naučit se poznávat – zvládnout 

metody,  jak  se  učit,  jak  využívat  nové  informační  a  komunikační 

technologie, jak se vyhnout zahlcení povrchními informacemi, naučit se 

informace zpracovávat, měnit je ve znalosti a aplikovat, umět kriticky 

myslet a hodnotit…“ (5, str.38)

Role  ředitele  školy  jako  nositele  nových  postupů,  inovace, 

moderních  myšlenek  a  předkladatele  informací  z oblasti  školství  je 

významná. Jeho sebevzdělávání, ať organizované nebo individuální, je 

proto celoživotní.  Svým charakterem patří  ředitelé  škol  mezi  sociální 

skupinu,  jež  je  tvořena právníky,  lékaři  a  právě manažery.  Pro  tuto 

skupinu je charakteristické neustálé zvyšování kvalifikace. Záleží pak na 

každém, jakou prestiž si ve svém oboru získá. 

1.2 Volba tématu bakalářské práce

Ředitelkou  Základní  školy  a  Mateřské  školy  Stehelčeves,  okres 

Kladno jsem od roku 2000. Jmenována jsem byla na základě výsledků 

konkurzu. 

Již v době přípravy na konkurz jsem zjišťovala, jak rozdílná je práce 

učitele a ředitele školy. Během krátkého období před konkurzem jsem 

byla nucena se seznámit se základními právními normami, četla jsem 

některé manažerské publikace, všímala jsem si práce vedení školy, kde 

jsem dosud působila. Pomohly mi i základy školského managementu pro 

učitele, které jsem absolvovala v rámci studia na Pedagogické fakultě 

UK Praha, obor učitelství pro 1. stupeň základní školy.
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Přes veškeré snahy bylo zřejmé, že úspěch v konkurzu neznamená 

úspěch v nové funkci.  První  měsíc jsem byla nucena si samostudiem 

doplnit  informace  z oblasti  ekonomiky,  rozpočtů  a  účetnictví,  abych 

mohla  vyhodnotit  výchozí  ekonomickou  situaci  školy.  V následujícím 

období  jsem  pronikala  do  plánování  a  organizování,  péče  o 

zaměstnance,  činností  zaměstnavatele  a  řady  dalších  oblastí  řízení 

školy.

Od počátku  působení  ve  funkci  jsem vyhledávala  vzdělávání  pro 

začínající ředitele, které bylo naštěstí na trhu v nabídce. Od té doby si 

uvědomuji, že jsem neustále jako „houba“ která nasává stále nové a 

větší  množství  informací,  které  v oblasti  školství  vznikají  například 

v důsledku zásadních legislativních změn. 

Později  během  své  praxe  jsem  začala  využívat  nabídky  firem 

věnujících  se  poskytování  informací  ve  školství.  Uvědomuji  si,  že 

rozhodujícím  faktorem  byla  pro  mě  cena,  neboť  jsem  si  vzhledem 

k rozpočtu  školy  nemohla  dovolit  koupit  vše,  co  se  nabízelo.  Toto 

kritérium  mě  proto  vedlo  k odpovědnějšímu  výběru  po  stránce 

obsahové i kvalitativní.

Přestože byla uzákoněna minimální kvalifikace pro začínající ředitele 

škol  (i  po  sedmi  letech  práce  mám stále  pocit  začínajícího  ředitele) 

věřím,  že  řada  začínajících  ředitelů  je  v podobné  situaci  jako  já  na 

začátku manažerské kariéry. Snaží se čerpat informace z různých zdrojů 

a médií, usilují o orientaci na trhu informací potřebných pro řízení školy, 

vyhledávají spolehlivé zdroje. 

Vzhledem k těmto zkušenostem jsem zvolila  výše uvedené téma 

bakalářské práce.

1.3 Cíl bakalářské práce

Cílem  závěrečné  bakalářské  práce  je  zmapování  a  předložení 

dostupných  nabídek  informačních  médií  vhodných  pro  management 

škol, včetně využití  zkušeností ostatních ředitelů.  Do škol se dostává 

spousta  jednotlivých  nabídek,  chybí  však  ucelený  přehled  pro  méně 

zkušené  ředitele.  Výsledky  této  práce  mohou  usnadnit  orientaci 
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v nabídce  a  pomoci  při  volbě  vhodných  médií  pro  vlastní  práci 

s informacemi. 

Nekladu si za cíl najít jediné správné a ideální médium, ani neusiluji 

o ovlivnění rozhodnutí každého manažera. Uvedená informační média 

jsou aktuální v daném čase a místě a jejich přehled není možné označit 

za kompletní.

Významným dílčím cílem je i využití práce ve vlastní praxi. Od sběru 

podkladů  a  výzkumu  očekávám  rozšíření  vlastního  přehledu 

informačních zdrojů o regionální zdroje nebo další méně známá média.

V teoretické části  uvádím východiska z oblasti  teorie  informace a 

zabývám  se  postavením  informací  a  informačních  systémů  v práci 

manažera,  tzv.  informačním  managementem.  Vymezuji  ve  stručném 

pojetí základní oblasti a povinnosti ředitele školy ve vztahu k oblastem 

informací, se kterými se setkává v problematice řízení školy.

Zvlášť se zabývám přehledem nabídky na trhu informací v oblasti 

školství.  Uvádím  jak  média  klasická  –  tištěná,  tak  i  elektronická. 

V případě  informačních  systémů  nabízím  jejich  podrobný  obsah 

v přílohách této práce. Významný je vytvořený přehled a elektronická 

prezentace těchto médií, které jsou další přílohou této práce. 

Ve  výzkumu  vymezuji  hypotézy,  předkládám  výsledky 

dotazníkového  šetření  určeného  respondentům  pracujícím  ve  funkci 

ředitele  školy  a  formuluji  závěry.  Hlavními  oblastmi  výzkumu  jsou 

obsahová  stránka  informací,  se  kterými  manažeři  pracují,  frekvence 

používání  různých  médií  a  neméně  důležitý  je  i  hodnotící  postoj 

k uváděným médiím.

1.4 Definice informace

Slovo informace je  velice frekventovaným slovem dnešní  doby a 

svým  způsobem  tuto  dobu  charakterizuje.  Rozvoj  informačních 

technologií,  zejména  počítačů  a  počítačových  sítí,  způsobil  zrychlení 

přenosu  dat,  a  tím  i  rychlejší  šíření  velkého  objemu  informací. 

2 INFORMACE V MANAŽERSKÉ PRÁCI
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Informace se dostávají na stejnou úroveň jakou mělo v minulosti zboží; 

stávají se předmětem obchodu.  

„Slovo  informace  pocházející  z latinského  „informare“  znamená 

uváděti ve tvar, dodávati tvar, podobu, formovat, tvořit, zobrazovat si, 

představovat  si,  vytvářet  představu,  pojem.  Latinské  „informatio“ 

vyjadřuje představu, pojem, obrys.“ (3, str.13)

Definice  INFORMACE jsou velmi  různorodé a  jako pojem je  toto 

slovo  chápáno  z mnoha  úhlů  pohledu.  Ve  své  knize  Teorie  a  praxe 

informace dochází Toman (9, str.7) ke shrnutí, že: „Informace je zpráva 

o tom, že nastal určitý jev z podmnožiny možných jevů a tím se u nás 

(u příjemce) snižuje (nebo zcela odstraňuje) neznalost o tomto jevu.“ 

Tato formulace odpovídá i charakteru pojetí informace v této práci.

Ve své práci Moderní management v teorii a praxi uvádí autor tři 

základní pojmy pro pochopení informačního zajištění manažerské práce. 

Jsou  jimi  data  (údaje),  informace  a  znalosti  (znalostní  kompetence, 

moudrost). 

 „Pojem data chápeme jako zkratkové profesionální označení pro 

čísla, text, zvuk, obraz, popř. další smyslové vjemy.“

„Informací budeme rozumět data, kterým jejich uživatel v procesu 

interpretace přisuzuje určitý význam.“

„Výběr  dat  a  následné  využití  získaných  informací  vyžadují  od 

uživatele určitou kvalitu (určité znalosti). Ta spočívá v umění rozpoznat, 

že  data  mají  potřebný  informační  obsah,  a  v umění  extrahovat  ho 

z nich.“ (11, str.57)

1.5 Zpracování informací

Množství informací, které k člověku přicházejí z vnějšího světa, se 

neustále  zvyšuje.  Jeden  jediný  člověk  a  jeho  mozek  není  schopen 

pojmout,  zpracovat,  vyhodnotit  a  využít  všechny  podněty,  proto 

zákonitě musí docházet k výběru. Nadměrné zahlcení mozku může vést 

k destrukcím  myšlení  a  života.  Více  informací  však  nemusí  vždy 

znamenat,  že jako osobnost budeme vzdělanější  a mít  více znalostí. 
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Záleží na „schopnostech jedince tyto podněty myšlením zpracovat na 

poznatky a zkušenosti.“ (3, str.20)

 „Zpracování  informace  je  proces  porovnávání  informací 

s osobnostním fondem (endoceptem),  který  jsme si  dosud v průběhu 

života  vytvořili,  tj.  s našimi  dosavadními  znalostmi,  zkušenostmi, 

příběhy,  které  se  vryly  do  naší  paměti,  a  prožitky.  Výsledkem 

zpracování  informace  je  znalost,  která  zase  může  ovlivnit  náš 

osobnostní  fond  (endocept),  restrukturalizovat  či  obohatit  ho.“ (3, 

str.23)

Cejpek dále uvádí,  že:  „Pokud se člověk v průběhu svého života 

naučí  cílevědomě  si  vybírat  informace  a  tvůrčím  způsobem  je 

zpracovávat, tedy tvořivě myslet, může se stát ve stáří moudrým. Na 

druhé  straně  ovšem  stáří  přináší  nebezpečí  „prošlapaných  cestiček“, 

v terminologii  neurofyziologů „prošlapaných neuronových drah“,  které 

vede ke stereotypům v myšlení a konání.“ (3, str.21)

1.6 Informační systém

V souvislosti  s informacemi  se  často  používá  pojem  informační 

systém.  Informační  systém  je  tvořen  souborem  dat,  která  jsou 

uspořádána podle společného kritéria do databází. Informační systém 

umožňuje  nějakým  způsobem  využívat  těchto  dat  propojeně  a 

efektivně.  

 „Informační  systém je  druhem systému,  jehož  prvky  jsou  lidé, 

potenciální  informace  (dokumenty,  data),  technické  prostředky  a 

metody a také pravidla zajišťující shromažďování, zpracování, uchování 

a vyhledávání těchto potencionálních informací za účelem jejich využití.“ 

(3, str.39)

1.7 Zdroje informací

V praxi  dochází  k záměně  používání  pojmu  zdroj  informace  a 

informační média. Podle získaných poznatků je možné zobecnit, že zdroj 
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informace  je  její  výchozí  tvůrce  a  o  přenos  od  zdroje  k příjemci 

informace se starají informační média.

 „Bereme zdroj informace jako subjekt identifikující  data o stavu 

okolního světa. V praxi to může být technický snímač, ale daleko častěji 

lidský  prvek,  který  v této  prvotní  fázi  komunikačního  procesu  velice 

často  z dat  vytváří  informace.  Jeho  atributy  jsou  vícevrstevné  a 

můžeme v tomto případu hovořit o autoru informací.

Autor informací zde bude determinován těmito charakteristikami:

 má vlastní jméno, je identifikovatelný,

 je jedinečný ve smyslu zpracování dat na informace, stejné 

vstupy  mohou  být  transformovány  do  různých  výstupních 

řetězců,

 při vlastním zpracování dochází k filtrování informace,

 výstup  je  v kódu  přijatelném  následujícím  uzlem 

komunikačního procesu.“ (9, str.47)

1.8 Informační a znalostní podpora manažerské práce

„Moderní manažerské myšlení a jednání jsou v posledním desetiletí 

založeny především na umění práce s informacemi a znalostmi.“ 

„Je to období označované jako informační společnost.“ „EU věnuje 

rozvoji  informační společnosti výraznou pozornost. Její předpokládaný 

rozvoj  v evropském  prostoru  je  podchycen  zejména  „Lisabonskou 

strategií“ (v r. 2000), jejími aktualizacemi (r.2005) a v poslední době 

též  „Strategií 2010“.“ (11, str.56)

 „Nejen  teorie,  ale  zejména  praxe  moderního  managementu 

posledních let prokazuje, že manažeři i jimi řízené organizace mohou 

získávat  výraznou  konkurenční  výhodu  právě  prostřednictvím  své 

profesionálně dobré  práce  s daty,  informacemi  a  znalostmi.“ (11, 

str.59)

Rozvoj  „informační  gramotnosti“  by  měl  být  jedním  z cílů 

sebevzdělávání manažera. Lze sem zahrnout dovednosti práce s daty, 

informacemi i znalostmi. 
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Při výběru informace hrají roli takové kvality informace, jakými jsou 

včasnost,  aktuálnost  a  momentální  dostupnost  v potřebném  čase. 

Důležitá  je  i  schopnost  posouzení  spolehlivosti  zdroje  a  posouzení 

pravdivosti.  Toto  posouzení  lze  provést  pouze  na  základě  analýzy 

dokumentů. V praxi to může znamenat porovnání podobných informací 

z různých  zdrojů,  v případě  odlišnosti  posoudit  rozdíly  s oporou  o 

zákonné normy nebo konzultací s odborníky. 

1.9 Charakteristika profese ředitele školy

Dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, § 5, 

může  být  ředitelem  školy  fyzická  osoba,  která  splňuje  předpoklady 

vzdělání pedagogického pracovníka a získala praxi spočívající ve výkonu 

přímé pedagogické činnosti nebo v činnosti, pro kterou jsou potřebné 

znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo 

v činnosti ve výzkumu a vývoji. 

Nejpozději  do 2 let ode dne, kdy začal vykonávat funkci ředitele 

školy, musí získat znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia 

pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Tato povinnost se nevztahuje na ředitele školy, který znalosti v oblasti 

řízení  školství  získal  vysokoškolským  vzděláním  v  akreditovaném 

studijním programu školský management, nebo vzděláním v programu 

celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou zaměřeném 

na organizaci a řízení školství.

V praxi je tedy možné, že ředitelem školy se může stát pedagogický 

pracovník bez zkušeností. Zákon vymezuje jeho povinnosti týkající se 

doplnění  vzdělání,  avšak  v první  fázi  výkonu  funkce  záleží  na  jeho 

sebevzdělávání.

Ředitel školy z hlediska zákona je statutárním zástupcem školy. Je 

to osoba v podstatě odpovědná za chod školy ve všech oblastech a ve 

struktuře organizace školy stojí na nejvyšším místě. Jeho postavení je z 

3 ŘEDITEL ŠKOLY A INFORMACE POTŘEBNÉ PRO ŘÍZENÍ 

ŠKOLY
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pohledu managementu na úrovni tzv. top-manažera. Míra odpovědnosti 

je  značná  a  velmi  různorodá,  a  přestože  je  možné  řadu  činností 

delegovat,  vyžaduje  profese  ředitele  školy  znalostní  přehled  o  všech 

oblastech řízení.

1.10 Oblasti řízení školy

Hlavními oblastmi řízení školy je 

 personální řízení,

 koncepční činnost,

 ekonomická oblast a hospodaření,

 problematika BOZP a PO,

 řízení pedagogického procesu,

 organizace a provoz školy,

 kontrola,

 prezentace školy, marketing a public relations.

1.11 Povinnosti ředitele školy v oblastech řízení

Vzhledem k tomu, že  ředitel  školy  odpovídá za chod školy  ve 

všech oblastech, musíme neodkladně dojít k závěru, že výčet pravomocí 

a  povinností  nelze  zpracovat  úplně  a  vyčerpávajícím  způsobem.  Pro 

ilustraci šíře odpovědnosti a povinností ředitele školy uvádím některé 

z nich.

Mezi  nejzákladnější  povinnost  řadím  znalost  právních  předpisů 

(zákony,  vyhlášky,  nařízení),  jež  zastřešuje  právní  kompetence 

ředitele  školy  pro  všechny  oblasti  řízení.  Ve  výčtu  seznamu 

základních  předpisů  uvedeném firmou  Atre  v  Řízení  málotřídní  školy 

(17) se objevuje více než 180 takových předpisů (zákony, vyhlášky, 

nařízení), které více nebo méně souvisejí se školstvím.

Pro ilustraci uvádím některé ze základních právních předpisů:

 zákon 561/2004 Sb., školský zákon; 
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 zákon 262/2006 Sb., zákoník práce; 

 zákon 500/2004 Sb., správní řád;

 zákon 320/2001 Sb., o finanční kontrole;

 zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících; 

 zákon 563/1991 Sb., o účetnictví;

 zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; 

 zákon 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla.

Ředitel  školy plní  úkoly zaměstnavatele a to jak pedagogických i 

nepedagogických  pracovníků  školy.  Personální  řízení zahrnuje 

například  problematiku  přijímání  zaměstnanců,  uzavírání  pracovního 

poměru,  vedení  personální  a  mzdové  dokumentace,  tvorbu  vnitřních 

směrnic,  otázky  cestovních  náhrad,  jednání  s odbory  nebo  čerpání 

fondu kulturních a sociálních potřeb.  

Neméně  významná  je  též  oblast  plánování  a  koncepční.  Při 

jejich tvorbě vede ředitel jednání s pedagogickou radou, zřizovatelem, 

rodiči nebo Školskou radou. Sem spadá například problematika zřizovací 

listiny, tvorba koncepce a dlouhodobých plánů školy nebo každodenní 

plánování.

Další  rozsáhlou  oblastí  je  ekonomická  oblast  a  oblast 

hospodaření  školy,  která  je  většinou  významně  vzdálena  původní 

pedagogické  kvalifikaci,  pokud  ředitel  není  učitelem  ekonomických 

předmětů. Do této oblasti lze zařadit takové činnosti jakými je příprava 

rozpočtu, problematika financování, hospodaření s rozpočtem státních 

finančních  prostředků  a  provozním  příspěvkem  zřizovatele,  vedení 

hospodářské  dokumentace,  roční  závěrky,  rozbory  hospodaření, 

inventarizace majetku nebo doplňková hospodářská činnost.

Provoz  školy  spadá  do  oblasti  organizační.  Ředitel  stanovuje 

organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení (školní řád, 

vnitřní  řády,  plánování,  organizační  směrnice),  odpovídá  za  vedení 

dokumentace školy, školní družiny a školního klubu, její řádné vedení, 

ukládání, skartaci a archivaci. 

V souvislosti  s personálním  řízením  i  s organizací  chodu  školy 

souvisí zajišťování úkolů BOZP a PO. Ředitel plní úkoly při zajišťování 
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bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a civilní ochrany ve své 

organizaci,  vede  příslušnou  dokumentaci  nebo  například  uzavírá 

zákonné pojištění organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 

z povolání (vyhláška č. 125/93Sb.). 

Významnou oblastí řízení školy je řízení pedagogického procesu. 

Ředitel školy například: 

 rozhoduje  ve  všech  záležitostech  týkajících  se  poskytování 

vzdělávání a školských služeb, 

 odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a 

školských služeb,

 vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní 

inspekce a přijímá následná opatření,

 vytváří  podmínky  pro  další  vzdělávání  pedagogických 

pracovníků a pro práci Školské rady, pokud se podle tohoto 

zákona zřizuje,

 zajišťuje  předávání  informací  o  průběhu  a  výsledcích 

vzdělávání,

 odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve 

škole a školském zařízení,

 zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán,

 vykonává  správní  řízení  (přijímání  žáků,  přeřazování  žáka, 

odklad školní docházky, převedení žáka, opakování ročníku),

 přijímá opatření k ochraně proti alkoholismu a toxikomániím 

včetně kouření a kontroluje jejich plnění. 

Všechny uvedené oblasti jsou spojeny s vnitřní  kontrolou,  kterou 

též vykonává ředitel školy nebo jím pověřené osoby.

Neméně důležité  jsou  oblasti  škola a společnost,  prezentace 

školy,  marketing,  public  relations. Ředitel  reprezentuje  školu 

navenek,  v souvislosti  s koncepcí  školy se podílí  na vytváření  kultury 

školy a jejího image.

Již tento neúplný výčet zcela jistě vypovídá o tom, že ke zvládnutí 

takového množství úkolů a povinností souvisejících se řízením školy je 

potřeba dostatek informací a jejich účelné používání. 
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1.12 Informační média

„Užívání pojmu média nemá přesně vymezené hranice, rozumí se 

tím  jak  technický  prostředek,  komunikační  kanál,  tak  sociální 

instituce…“ (9, str.63)

Média můžeme členit  z několika různých hledisek,  pro účely  této 

práce je dostačující členění, které uvádí Toman: (9, str. 66)

 klasická (noviny, časopisy), 

 elektronická (televize, video, internet). 

Avšak ani  toto dělení  není  jednoznačné,  protože v poslední  době 

dochází  k elektronizaci  některých klasických médií  a ke komplexnímu 

prolínání technologií. 

V praxi se můžeme setkat s různými verzemi médií:

 CD-ROM,  elektronické  publikace  –  data  bývají  většinou 

předávána na elektronických nosičích, včetně aktualizací;

 kombinace publikace a CD-ROM – obsahují tištěnou publikaci 

s přiloženým  CD,  kde  jsou  obvykle  obsaženy  vzory 

dokumentů nebo plná znění právních předpisů;

 tištěné publikace, knihy;

 časopisy v tištěné podobě;

 internetová podoba tištěných časopisů;

 newsletery  (e-mail  noviny)  –  elektronické  noviny  zasílané 

v pravidelném intervalu na e-mail;

 on-line publikace.

1.13 Přehled informačních médií pro management škol

Pro základní orientaci a vyhledávání informací je vždy nutné vědět, 

co  hledám  a  přibližně  kde  je  možné  dané  informace  vyhledat  bez 

výrazné časové ztráty. Pro lepší efektivitu vyhledávání se předpokládají 

dobré uživatelské znalosti v oblasti informatiky. 

4 INFORMAČNÍ MÉDIA V PRÁCI ŘEDITELE ŠKOLY
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V následující  části  předkládám  přehled  informačních  médií,  se 

kterými jsem se seznámila ve vlastní praxi nebo při přípravě této práce. 

Některé  firmy  mi  poskytly  k prostudování  jimi  vydávané  informační 

systémy (Raabe, Atre a Verlag Dashöfer).

1.13.1 Internetové stránky

Světová  informační  síť,  obecně nazývaná jako  Internet,  se  stala 

vlivem  rozvoje  techniky  a  výrazného  poklesu  cen  obecně  známým 

informačním  médiem.  Prostřednictvím  Internetu  lze  během krátkého 

okamžiku  získat  nepřeberné  množství  informací.  Internetové  stránky 

využívané při řízení školy rozděluji do několika základních skupin:

 internetové stránky státní správy a samosprávy (zřizovatelů, 

krajů, ministerstev),

 internetové stránky odborných institucí v oblasti školství,

 vzdělávací a informační portály,

 internetové  stránky  mající  historický  základ  v tištěných 

klasických odborných médiích (odborné časopisy),

 profesní asociace ve školství,

 informační systémy pro ředitele škol.

Přehled internetových adres uvádím v Příloze č.7.2.1 této práce.

1.13.2 Odborné časopisy

V tištěné  podobě  je  pro  řízení  školy  na  trhu  dostupných několik 

periodik, které kromě řízení škol jsou často zaměřeny i na pedagogickou 

veřejnost. Jejich verze existuje ve většině případů i v elektronické verzi, 

kterou  je  možné  shlédnout  na  Internetu.  Internetová  podoba  však 

většinou  nepřináší  věrnou  kopii  periodika,  používá  odlišné  členění 

dokumentů a přináší i některé články navíc oproti tištěné podobě. Často 

také internetová podoba nabízí možnost diskuzí. Pro uživatele může být 

užitečný archiv starších vydání.

Jedná se o následující periodika:

 Učitelské noviny –  odborný  týdeník  pro  učitele  a  přátele 

školy  zabývající  se  aktuální  problematikou  a  informacemi 
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z celé  oblasti  školství.  Obsahuje  reportáže,  sondy,  odborné 

texty  čtenářů,  zrcadlo  praxe,  dopisy,  kaleidoskop  i  inzerci 

z oblasti zaměstnanosti.

 Učitelské  listy  –  měsíčník  zaměřený  na  aktuální  otázky 

školství,  věnující  se změnám a hledání nových cest. Přináší 

řadu informací a námětů jak pro učitele, tak i pro ředitele škol 

v tradiční  příloze  Ředitelské  listy,  kde  nabízí  řadu  námětů 

zejména pro řízení pedagogického procesu ve škole. 

 Moderní vyučování – časopis o učitelích a jejich práci. Díky 

změně nakladatele  před několika lety změnil svou podobu. 

Obsahuje  informace  o  vzdělávání,  výuce,  řešení  problémů 

z pedagogické  praxe,  inspirace  i  ze  zahraničí,  metodickou 

přílohu i inzerci.

 Informatorium – odborný měsíčník pro pedagogy a ředitelky 

mateřských škol a zároveň pro vychovatelky školních družin. 

Kromě  odborných  textů  zabývajících  se  aktuální 

problematikou přináší náměty a zkušenosti z praxe, recenze 

knih, nabídky vzdělávání nebo právní poradnu.

 Řízení školy – odborný měsíčník pro ředitele škol; obvykle 

obsahuje  texty  z oblasti  legislativy,  organizace  školy, 

ekonomiky,  uvádí  aktuální  informace  v rubrice  Aktuality, 

nabídky dalšího vzdělávání, v poradně se vyjadřují odborníci 

ke konkrétním problémům z praxe, objevují  se zde recenze 

knih a další. 

 Školství –  týdeník;  obsahuje  aktuální  zpravodajské 

informace  z oblasti  školství,  právní  informace  a  právní 

poradnu,  zkušenosti  a  náměty  z pedagogické  praxe  nebo 

dopisy čtenářů.

1.13.3 Informační systémy

Na  trhu  existuje  několik  nakladatelství,  která  se  zaměřují  nebo 

přímo specializují na nabídku informací pro oblast školství. Do povědomí 
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manažerů škol  pronikají  většinou prostřednictvím rozmanitých reklam 

nebo na základě vzájemných doporučení.

1.13.3.1 Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.

Mezi nejprogresivnější firmy z hlediska marketingu je možné řadit 

firmu Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. Jednou z forem nabídky je 

oslovení  formou  telefonického  kontaktu.  Tímto  způsobem  nabízí  své 

publikace  k bezplatnému  čtrnáctidennímu  vyzkoušení.  Uživatel  má 

možnost si  základní  verzi  díla  prohlédnout a dobře se s ní  seznámit. 

Publikaci si může ponechat a zakoupit na základě zálohové faktury. Po 

objednání  a  úhradě  základního  díla  se  zákazník  zavazuje  k odběru 

nejméně 4 aktualizací. Aktualizační servis je nutné ukončit písemně. 

Obsahově jsou publikace určené pro řízení mateřských, základních 

nebo  středních  škol.  Vycházejí  ze  současné  problematiky  oblasti 

školství, obsahují informace týkající se aktuálních problémů. Jedná se 

většinou  o  teoretické  informace  s možnými  návrhy  řešení  problémů 

nebo  praktické  postupy.  V tištěných  publikacích  nelze  nalézt  vzory 

dokumentů. Pro zákazníky je přístupná složka na Internetu obsahující 

další elektronické materiály (vzory užitečných formulářů a dokumentů 

v elektronické podobě), plná znění zákonů apod.

Tištěné  publikace  jsou svázané v pevných  laminovaných deskách 

v kroužkových pořadačích, rozdělené záložkami a graficky do několika 

základních kapitol. Grafiky je též využíváno pro rozlišení významných 

částí  textu.  Použití  kroužkových  pořadačů  umožňuje  výměnu 

zastaralých  informací  za  nové,  které  jsou  dodávány  v  aktualizacích. 

Tvar  kroužků  způsobuje  menší  obtíže  při  listování.  Publikace  má 

zpravidla  přehledné  uspořádání,  umožňuje  možnost  použití  rejstříku 

nebo obsahu. 

Níže  předkládám  přehled  základních  děl  vhodných  pro  ředitele 

středních,  základních  a  mateřských  škol.  Podrobný  rozpis  kapitol  je 

Přílohou č. 7.2.2.2 této práce.

Přehled publikací nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.

 Řízení mateřské školy
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o Publikace nabízí přiměřený servis, který zajistí včasné a 

přesné informace ředitelkám mateřských škol vzhledem 

k náročnosti  jejich  práce,  neboť musí  zvládnout velmi 

široký okruh činností. Publikace obsahuje tyto základní 

části: Personální řízení; Ekonomické řízení a provoz MŠ; 

Pedagogický  proces  a  jeho  řízení;  MŠ  jako  partner; 

Infoservis; Dotazy a odpovědi.

 Mateřská škola a právo

o Publikace  umožňuje  zejména  ředitelkám  mateřských 

škol  orientaci  v oblastech,  které  souvisí  s vedením 

mateřské školy a s vydáním nového školského zákona a 

zákona  o  pedagogických  pracovnících.  Publikace  je 

rozdělena  do  následujících  částí:  Mateřská  škola  jako 

vzdělávací instituce; Ředitelka MŠ jako správní orgán; 

Ředitelka  MŠ  jako  zaměstnavatel;  Ředitelka  MŠ  jako 

správce finančních prostředků a majetku; Ředitelka MŠ 

a  další  povinnosti;  Školní  stravování;  Kontrola  a 

hodnocení; Dotazy a odpovědi. (1) 

 Úspěšná komunikace pro ředitele ZŠ a SŠ

 Vedení školy v praxi

o Publikace  získala  ocenění  odborné poroty  na  veletrhu 

Schola  Nova  2003.  Nabízí  informace,  praktické  rady, 

náměty  a  podněty  z oblasti  personálního  řízení, 

hospodaření  a  provozu  školy,  řízení  pedagogického 

procesu,  kontroly,  problematiky  škola  a  společnost, 

marketing  nebo  public  relations.  Publikace  je 

třísvazková  a  je  rozdělena  do  následujících  částí: 

personální  řízení;  řízení  pedagogického  procesu; 

hospodaření  a  provoz  školy;  kontrola;  škola  a 

společnost; infoservis; dotazy a odpovědi. (8)

 Škola a právo

o Publikace získala ocenění „Zlatá Schola Nova 2004“. Je 

určena ředitelům škol jako statutárních orgánů právních 
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subjektů.  Má  pomoci  na  poli  správného  uplatňování 

právních  předpisů,  klade  si  za  cíl  být  uceleným 

souborem základních informací o právních aspektech při 

řízení  školy.  Publikace  je  členěna  do  základních  dílů: 

Škola  jako  vzdělávací  instituce;  Vzdělávací  a  školské 

služby; Ředitel školy jako správní orgán; Ředitel školy 

jako  zaměstnavatel;  Ředitel  školy  jako  správce 

finančních  prostředků  a  majetku;  Ředitel  školy  jako 

statutární  orgán;  Kontrola  a  hodnocení;  Dotazy  a 

odpovědi. (6) 

 Evaluace a diagnostika pro ředitele na ZŠ

o Publikace se od ostatních vzhledově odlišuje použitým 

větším formátem kroužkové vazby. Je určena ředitelům 

škol  a  zabývá  se  otázkami  evaluace  a  poskytuje 

kompletní  informace  o  diagnostice  školy  a  jejích 

pedagogů.  Je  jednou z mála publikací  na trhu,  nabízí 

konkrétní  náměty  jak  provádět  evaluaci.  Obsahuje 

základní  části:  Metody  a  náměty,  jak  školu  vylepšit; 

Evaluace školy; Evaluace učitele. (7)

1.13.3.2 ATre, v.o.s.

Další  známou  společností  na  trhu  informací  v oblasti  školství  je 

společnost ATre, v.o.s. Zaměřuje se výhradně na problematiku školství.

(19)

Svým uživatelům předkládá publikace v elektronické, tištěné nebo 

kombinované podobě. Zaměřuje se více na praktickou stránku řízení, 

součástí nabídky je široká škála vzorových dokumentů vypracovaných 

podle aktuální legislativy. 

Elektronickou publikaci lze pořídit v základní verzi v daném čase za 

cenu nosičů, její placené aktualizace vycházejí zpravidla 2-3krát ročně, 

vždy po změnách právních předpisů. 

Elektronické publikace jsou vytvořeny hypertextovým nástrojem pro 

elektronické publikování Zoner Context 4. Není nutné je instalovat na 
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pevný  disk  počítače.  Ke  standardu  patří  fulltextové  vyhledávání  dle 

klíčových slov, neomezené kopírování a tisk a možná další úprava textů, 

vkládání osobních poznámek, tvorba záložek. 

Elektronický přístup je  zpravidla rychlejší   než listování  v tištěné 

publikaci. 

Přehled publikací společnosti Atre v.o.s.

 202 dokumentů ředitele školy (verze 2.2006)

o Hypertextová  elektronická  publikace  je  rozčleněna  na 

několik  základních  oblastí  (BOZP  a  CO,  kontrolní 

činnost,  organizace  a  řízení  pedagogického  procesu, 

organizace a  řízení  právního  subjektu,  osobní  dopisy, 

plánování,  pracovně  právní  vztahy).  V každé  oblasti 

jsou další kapitoly zaměřené na konkrétní problematiku 

(viz Příloha č.7.2.2.1).

o Kromě rozsáhlého množství vzorů dokumentů jsou zde i 

informace  k dané  problematice  s odkazem  na  právní 

předpisy. Plná  znění právních předpisů nejsou součástí 

publikace.

 BOZP a hygiena ve škole

 Vzdělávací programy a standardy

 Rukověť školy mateřské, základní, střední a vyšší odborné

o Hypertextová  elektronická  publikace  má  základní 

členění podle jednotlivých typů škol uvedených v názvu.

o Informace  širokého  zaměření  (blíže  viz  Příloha 

č.7.2.2.1) jsou řazeny v každém  typu školy abecedně. 

Každá  složka  má  podobnou  strukturu:  nejprve  jsou 

uvedeny  citace  a  odkazy  na  právní  normy,  následují 

výklady  a  vzory  možných  dokumentů  k dané 

problematice.

o Publikace  obsahuje  plná  znění  právních  předpisů 

souvisejících s oblastí školství. 

 Pracovně právní vztahy ve škole (verze 2.2006)
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o Hypertextová elektronická publikace včasně reaguje na 

budoucí platnost nových právních předpisů od 1.1.2007 

a  předkládá  uživateli  zcela  nové  přepracování 

původního  titulu  zabývajícího  se  pracovně  právní 

problematikou  v plné  šíři.  Součástí  vydání  jsou 

pozměňovací kapitoly o důležitých právních předpisech 

zrušených k 1.1.2007, o změnách v některých zákonech 

v souvislosti s přijetím nového zákoníku práce; srovnání 

nového zákoníku práce se starým; nejdůležitější změny 

v novém zákoníku práce a paragrafů.

o Zajímavou  přílohou  publikace  jsou  vzory  dokumentů 

jednotlivých  zdravotních  pojišťoven  nebo  tiskopisy 

sociálního pojištění.

 Povinná pedagogická dokumentace ZŠ (verze 2.2006)

o Hypertextová  elektronická  publikace  je  rozdělena  do 

několika  základních  kapitol,  které  odpovídají  vedení 

dokumentace na školách (povinná dokumentace podle 

§28  školského  zákona,  vzdělávání  a  výchova  žáků, 

zájmové vzdělávání a akce mimo školu, hospodářská, 

personální,  mzdová a účetní dokumentace, spolupráce 

se školou a kontrola školy). Každá tato část je následně 

rozdělena do menších kapitol (viz Příloha č.7.2.2.1).

o Další  kapitoly  jsou  zaměřeny  na  uspořádání  a 

zpracování dokumentů a  normativní materiály.

o Nově  je  do  publikace  začleněna  publikace  Informační 

systém, kterou je možné pořídit samostatně.

o Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny přehlednou tabulkou, 

která obsahuje právní normy řazené podle závaznosti, 

včetně hypertextových odkazů na plná znění předpisu či 

konkrétního  paragrafu.  Pod  tabulkou  jsou  odkazy  na 

vzory dokumentů, které by měla škola vypracovat.

 Řízení málotřídní školy (verze 1.2007)
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o Hypertextová  elektronická  publikace  se  zaměřuje  na 

řízení  málotřídní  školy.  Zahrnuje  hlavní  kapitoly 

z plných verzí ostatních publikací a plná znění právních 

předpisů pro školství. Nově je zařazena část věnovaná 

řízení mateřských škol. 

o Součástí  publikace  jsou  hlavní  části:  dokumenty, 

vzdělávací programy, mateřská škola, zákonné normy a 

BOZP.  Obsahově  se  kapitoly  shodují  s dalšími 

publikacemi společnosti: 202 dokumentů ředitele školy, 

Řízení mateřské školy (nově), BOZP a hygiena ve škole 

a Vzdělávací programy, standardy a učební osnovy.

o Shrnutí  několika  publikací  je  efektivní  z hlediska 

využívání materiálů, postačí jedno CD místo tří. Vhodné 

je  začlenění  plných  právních  předpisů  a  vzorů 

dokumentů.  

 Řízení mateřské školy

 Řízení speciální školy

1.13.3.3 Nakladatelství Verlag Dashöfer, spol.s.r.o.

Poměrně nedávno se začalo prosazovat v oblasti  školství odborné 

nakladatelství Verlag Dashöfer, spol.s.r.o.

Toto nakladatelství ve své nabídce zahrnuje jak tištěné publikace, 

tak software nebo newsletery (elektronické časopisy) zasílané zdarma 

na e-mail uživatele.

Pro školy nabízí informační systém v podobě software „Směrnice a 

organizační předpisy ve školství“ (viz Příloha č.7.2.2.3), který obsahuje 

řadu  směrnic  a  instaluje  se  jednoduchým způsobem na  pevný  disk. 

Uživatel  má   možnost  volit  mezi  jednouživatelskou  verzí  nebo 

multilicencí.

Software  nabízí  pomocí  vyhledávacích  funkcí  používat  vzorové 

texty, komentáře a úplná znění zákonů. Software je pravidelně čtyřikrát 

ročně aktualizován.

25



Jako výhody je nabízen tisk formulářů, možnosti vyplňování přímo 

v počítači, vzory je možné měnit a archivovat, vkládat vlastní poznámky 

nebo  zabezpečit  informace  heslem.  Dále  je  pro  uživatele  nabízena 

služba HOT-LINE.

1.13.3.4 PaedDr. Jan Mikáč, poradenské služby ve školství

PaedDr. Jan Mikáč je zkušeným ředitelem základní školy a řadu let 

působí v oblasti vzdělávání ředitelů škol. 

Vydává elektronické verze dokumentů zabývajících se řízením různých 

typů škol, které pravidelně rozesílá e-mailovou poštou. Dokumenty 

obsahují teoretické a právní základy, včetně vzorů dokumentů školy. 

Jedná se o plány práce, směrnice a řády školy, upozorňování na 

termíny, změny v právních předpisech, formuláře nebo vzory 

rozhodnutí. Obsah dokumentů viz Příloha č.7.2.2.4.
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1.14 Cíl výzkumu

Cílem  výzkumu  je  zjistit,  jaké  informace  z oblasti  školského 

managementu  ředitelé  nejčastěji  vyhledávají,  jaká  média  a  v jaké 

frekvenci  používají.  Zajímá  mě  také  jaké  kvality  informace  ředitelé 

preferují  a  jaké  je  jejich  hodnocení  známých  informačních  médií. 

Očekávám také vlastní zkušenosti a další zdroje nebo informační média, 

která se mohou odlišovat v různých krajích nebo stupních škol. 

1.14.1 Stanovení hypotéz

V souvislosti s cílem závěrečné bakalářské práce i s cíli výzkumné části 

jsem si stanovila následující hypotézy:

1. Práce s informacemi, jejich získávání a další využívání je 

nezbytnou součástí činností manažera.

2. Ředitelé preferují ty oblasti řízení školy, na které nejsou 

dostatečně vybaveni na základě studia obvykle pedagogické 

fakulty. Předpokládám, že se bude jednat o právní a ekonomické 

informace.

3. Ředitelé ve své práci upřednostňují tištěná média, která mohou 

mít „kdykoli po ruce“.

4. Ředitelé začínají více využívat elektronická média a jejich 

přednosti, zejména díky rychlosti získání potřebné informace.

5. Ředitelé potřebují pro svou práci oporu v podobě vzorů 

dokumentů a tuto vlastnost informace upřednostňují.

1.15 Dotazník

K získání požadovaných informací jsem zvolila metodu dotazníku, 

vzhledem k omezeným časovým možnostem respondentů a zachování 

důvěrnosti informací.

5 VÝZKUMNÁ ČÁST
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1.15.1 Cíl dotazníku

Cílem dotazníku je ověření stanovených hypotéz.

1.15.2 Skladba dotazníku

Na základě stanovených hypotéz jsem sestavila dotazník, který má 

čtyři části: 

 úvodní část, která obsahuje průvodní dopis,

 všeobecné informace, které zjišťující preference oblasti řízení 

školy, ze kterých ředitelé informace nejvíce potřebují, způsob 

a  frekvenci  získávání  informací  a  kritéria  pro  posouzení 

„dobré“ informace, 

 upřesňující  informace,  kde  jsou  hodnoceny  konkrétní 

produkty,

 osobní informace, obsahující základní údaje o respondentech. 

1.15.2.1 Průvodní dopis

Úvodní část dotazníku obsahuje průvodní dopis, kde je respondent, 

vzhledem ke  způsobu  administrace  dotazníku,  seznámen  s  účelem i 

následným využitím dotazníku.

1.15.2.2 Typy otázek

Dotazník  má  celkem  9  hlavních  otázek.  Obsahuje  otázky 

uzavřené,  kde  si  respondent  může  zvolit  z  několika  nabízených 

možností nebo musí seřadit pořadí odpovědí. Otázky  polootevřené, 

kde  se  respondent  může  volně  vyjádřit,  pokud  si  nevybere  z 

nabízených možností. Polootevřené otázky jsem zařadila z toho důvodu, 

že  jsem  v  dané  oblasti  nemohla  postihnout  celou  škálu  problému. 

Dotazník obsahuje  i  otázku  otevřenou,  ve které může respondent 

volně vyjádřit své zkušenosti s informačními produkty.

Úplné znění dotazníku se nachází v Příloze č.7.1.
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1.15.2.3 Způsob vyplňování

Za  textem  každé  otázky  je  respondent  stručně  seznámen  s 

jednoduchým způsobem vyplňování.  Odpovědi  se zaznamenávají  buď 

formou zápisu křížků do okének ke zvolené položce, doplněním textu 

nebo očíslováním pořadí jednotlivých nabídek.

1.15.3 Administrace dotazníku

1.15.3.1 Výběr zkoumaných osob

Vzhledem  k  tomu,  že  se  jedná  o  výzkum  s  konkrétním  cílem 

týkajícím se práce ředitele školy, směřovala jsem dotazník k náhodně 

vybraným ředitelům škol a školských zařízení.  Zdrojem kontaktů byl 

adresář umístěný na Virtuální manažerské univerzitě, ročníkový adresář 

bakalářského  studia  Školského  managementu  a  vlastní  adresář  škol 

kladenského regionu.

1.15.3.2 Vlastní administrace

Administrace  dotazníku  proběhla  v únoru  2007  prostřednictvím 

elektronické pošty. Ředitele jsem oslovila stručnou žádostí o vyplnění 

dotazníku, který byl přílohou zprávy. 

1.15.3.3 Návratnost

Celkem jsem rozeslala 215 e-mailů se žádostí o potvrzení přečtení. 

Předpokládala  jsem ztrátu  platnosti  některých adres,  stejně tak jako 

jejich majitelé již nemusí vykonávat funkci ředitele školy. Tento číselný 

údaj jsem vnímala jako orientační.

Přečtených  e-mailů  bylo  96.  Z toho  se  mi  vrátilo  49  řádně 

vyplněných dotazníků, což je 51 % úspěšnost při návratnosti dotazníků.

Po  uzavření  sběru  dotazníků  a  jejich  zpracování  došlo  ještě  5 

odpovědí, které již do vyhodnocení výzkumu nebyly zařazeny.
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1.15.4 Zpracování výsledků dotazníků

Výsledky všech dotazníků jsem zpracovala do přehledu, z nějž jsem 

pak vycházela při tvorbě jednotlivých tabulek. Z některých tabulek jsem 

vytvořila pro větší přehlednost grafy. Vzhledem k různorodosti tabulek a 

informací jsem volila i více typů většinou sloupcových grafů. 

K  výpočtům  v  tabulkách  jsem  použila  marginální  (okrajovou) 

četnost,  tj.  součty sloupců nebo řádků. Četnost používám relativní  a 

absolutní. Vyhodnocení v procentech – relativní četnost, není–li uvedeno 

jinak,  vychází  ze  základu 49,  tj.  celkového počtu  respondentů,  kteří 

dotazníky odevzdali v termínu. 

1.16 Interpretace získaných dat z dotazníkového šetření

1.16.1 Charakteristika respondentů 

Otázka č.6

Délka praxe ve funkci ředitele školy (počet let): 

Tabulka č. 1

Délka praxe Počet odpovědí V procentech
1 rok 3 6%
2 - 5 let 23 47%
6 - 9 let 9 18%
10 - 13 let 4 8%
14 - 17 let 9 18%
Více 1 2%
Celkem 49 100%

Graf č. 1

Délka praxe
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Komentář k otázce č.6:
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V průzkumu jsou nejvíce zastoupeni ředitelé, kteří mají délku praxe 

v rozsahu 2  –  5  let.  Velká  část  respondentů  tedy  pracuje  ve  funkci 

ředitele kratší dobu. Méně časté je zastoupení ředitelů s délkou praxe 6 

– 9 let, 14 – 17 let nebo jeden rok. Pouze jeden respondent je ředitelem 

déle než 17 let.

Otázka č. 7

Typ školy (v případě kombinace, vyberte „x“ všechny možnosti)

mateřská základní střední
vyšší odborná umělecká jiná(jaká):

Tabulka č. 2

Typ školy Počet odpovědí V procentech
MŠ 12 22%
ZŠ 28 52%
SŠ 6 11%
VOŠ 2 4%
ZUŠ 3 6%
Jiná 3 6%
Celkem 54 100%

Graf č.2
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Komentář k otázce č.7:

Nejvíce  jsou  v průzkumu  zastoupeni  ředitelé  základních  škol, 

následují ředitelé mateřských škol a poté školy střední. Z respondentů, 
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kteří uvedli, že vedou jiný typ školy uvedl pouze jeden, že se jedná o 

gymnázium.

Vzhledem k celkovému počtu 49 respondentů je zřejmé, že 5 ze 

zúčastněných  ředitelů  jsou  řediteli  sloučených  škol.  Z jednotlivých 

dotazníků lze zjistit, že se vždy jedná o sloučené základní a mateřské 

školy.

Otázka č. 8

Přístup k počítači

Tabulka č. 3

Přístup k počítači Neomezeně Jen ve škole Jen doma Celkem
Počet odpovědí 46 3 0 49
V procentech 94% 6% 0% 100%

Otázka č.9

Přístup k internetu

Tabulka č. 4

Přístup k internetu Neomezeně Jen ve škole Jen doma Celkem
Počet odpovědí 45 4 0 49
V procentech 92% 8% 0% 100%

Komentář k otázce č. 8 a č.9:

Z uvedených zjištění je zřejmé, že přístup k počítači a k internetu 

mají všichni ředitelé. Z celkového počtu většina má přístup neomezený, 

výjimečně se přístup omezuje jen ve škole. Jako výborné hodnotím i to, 

že nejsou z těchto výsledků vyjmuti ředitelé mateřských škol, kteří si 

ještě v nedávné době často stěžovali, že nemají přístup k internetu. Jak 

rychlým  způsobem  proniká  do  každodenního  života  i  domácností, 

dokazuje neomezený přístup (ve škole i doma) k internetu u převážné 

většiny respondentů.

1.16.2 Oblasti řízení a informace

Otázka č.1

Z jaké  oblasti  řízení  školy  Vy  sami  nejčastěji  potřebujete  

informace?
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Tabulka č. 5

Pořadí oblastí informací Průměrné pořadí
1. Informace z oblasti právní 2,0
2. Informace o oblasti ekonomické 2,1
3. Informace k řízení pedagogického procesu 3,8
4. Informace z oblasti personální 4,0
5. Informace koncepční 4,3
6. Informace o BOZP 4,7

Komentář k otázce č.1

Nejčastěji  respondenti  vyhledávají  informace  z oblasti  právní  a 

ekonomické. Je to pochopitelné vzhledem k původnímu vzdělání většiny 

ředitelů – v oblasti pedagogických věd a oborů vzdělávání. Ekonomická 

a  právní  oblast  jsou  odlišné  od  pedagogické  profese,  vyžadují 

samostatné studium a procházejí  častými změnami. Proto asi ředitelé 

právě v těchto oblastech pociťují problém a usilují o zvyšování znalostí. 

Jako další oblasti nad rámec nabídky položek uváděli respondenti 

jednotlivě  oblast  informací  o  dalším  vzdělávání  pedagogických 

pracovníků,  oblast  týkající  se  vlastní  odbornosti  nebo  nápady  a 

inspirace. 

1.16.3 Četnost využívání různých informačních médií

Otázka č.2

Jakým způsobem nejčastěji získáváte informace potřebné pro svou 

práci? 

Tabulka č. 6

Osobní kontakty 
(odborník, jiný ředitel, Váš 

Denně Týdně Měsíčně Čtvrtletně Méně 
často

Nikdy
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poradce, ...)

Přímý osobní kontakt, 
návštěva     

10 15 10 5 9 0

Telefonicky 14 22 9 3 1 0
Elektronickou poštou (e-mail) 28 14 4 1 1 1
Semináře, vzdělávání 0 1 23 21 4 0
Celkem 52 52 46 30 15 1
V procentech 27% 27% 23% 15% 8% 1%
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Dílčí komentář k tabulce č.6 a grafu č.3

Z hlediska  denní  frekvence  převažují  osobní  kontakty 

prostřednictvím  elektronické  pošty,  týdně  telefonické  kontakty. 

Semináře  a  vzdělávání  navštěvují  ředitelé  spíše  měsíčně  nebo 

čtvrtletně.

Tabulka č. 7

Písemná média 
elektronická

Denně Týdně Měsíčně Čtvrtletně
Méně 
často

Nikdy

Dokumenty z internetu 24 14 10 1 0 0
CD-ROM 1 17 16 9 4 2

Newsletery (elektronické 
zpravodaje, novinky) 8 19 12 2 8 0

Celkem 33 50 38 12 12 2
V procentech 22% 34% 26% 8% 8% 1%
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Dílčí komentář k tabulce č.7 a grafu č.4

Z pohledu písemných elektronických médií denně převažuje internet 

a dokumenty čtené na internetu, týdně je rozložení poměrně vyrovnané 

na všechny tři nabízené položky, v delším časovém horizontu (měsíčně 

a čtvrtletně) převládají informace na CD-ROM.

Tabulka č. 8

Písemná média tištěná Denně Týdně Měsíčně Čtvrtletně
Méně 

často
Nikdy

Odborné časopisy 5 31 11 0 2 0
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Informační systémy 
(pořadače s dokumenty)

9 7 18 6 5 4

Odborné knihy, příručky 5 11 22 5 6 0
Tištěné zákony 4 17 14 6 6 2
Celkem 23 66 65 17 19 6
V procentech 12% 34% 33% 9% 10% 3%
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Dílčí komentář k tabulce č. 8 a grafu č.5

Písemná média tištěná nedominují mezi denními zdroji  informací, 

avšak odborné časopisy převládají v týdenním horizontu (týdenníky), za 

nimi stojí  tištěné zákony. Měsíčně upřednostňují  respondenti  odborné 

knihy a příručky a informační systémy. Frekvence používání písemných 

tištěných médií po měsíčním rozmezí výrazně klesá (čtvrtletně, méně 

často, nikdy).

Tabulka č. 9

Hlavní skupiny médií Denně Týdně Měsíčně Čtvrtletně
Méně 

často
Nikdy

Osobní kontakty (odborník, 

jiný ředitel, Váš poradce, ...)
27% 27% 23% 15% 8% 1%

Písemná média elektronická 22% 34% 26% 8% 8% 1%
Písemná média tištěná 12% 34% 33% 9% 10% 3%
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Komentář k otázce č.2

Z pohledu všech tří základních skupin médií jako nosičů informací 

převažují  denně osobní  kontakty  a  z nich nejvíce elektronická pošta, 

týdenně  písemná  média  (elektronická  i  tištěná),  měsíčně  písemná 

média  tištěná.  Všechny  skupiny  médií  jsou  výjimečně  uváděny 

v čtvrtletní frekvenci, méně často nebo nikdy.

Frekvence  všech  skupin  médií  má  zpočátku  (denní,  týdenní  a 

měsíční horizont) vyšší tendenci, s výjimkou písemných médií tištěných. 

V delších časových rozmezích je používá menší počet respondentů. 

1.16.4 Vlastnosti informace

Otázka č.3

Seřaďte dle Vašeho názoru kvality „dobré“ informace.  

Tabulka č. 10

Pořadí Kvality informace Průměrné pořadí
1. Pravdivost informace 2,45
2. Spolehlivost zdroje 2,92
3. Včasnost doručení 3,12
4. Dostupnost informace 3,53
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5. Srozumitelnost informace 4,51
6. Podrobnost informace 4,63
7. Obsahuje vzory (dokumentů) 5,02

Komentář k otázce č.3

Na prvních místech se umístily kvality informace jako je pravdivost 

nebo spolehlivost zdroje. Jednou se i vyskytl názor, že dobrá informace 

by  měla  obsahovat  všechny  tyto  kvality,  s čímž  lze  jen  souhlasit. 

Zajímavé  je,  že  nejhůře  se  umístila  kvalita  informace:  „Obsahuje 

vzory“, přestože se často z řad ředitelů na různých seminářích ozývá 

požadavek právě na vzory, které by jim usnadnily tvorbu dokumentů 

potřebných v praxi  vedení  školy.  Nyní ji  často zařazovali  na poslední 

místo.

1.16.5 Hodnocení kvality informačních médií

Otázka č.4

Prohlédněte  si  přehled  vybraných  firem nebo médií  a  ohodnoťte  

kvalitu uvedených publikací (programů, internetových adres, časopisů)  

z pohledu obsahu informací vhodných pro řízení školy.

Respondenti  hodnotili  jednotlivé  tituly  známkou  ve  stejném 

rozmezí, jako ve školské praxi, tj. stupni 1 – 5.

Tabulka č. 11

Atre v.o.s. - pořadí podle hodnocení

Programy (CD-ROM) 
Průměrné 

hodnocení

Počet 

odpovědí
202 dokumentů ředitele školy 1,69 26
Řízení mateřské školy 1,78 9
Pracovně právní vztahy ve škole 1,94 18
BOZP a hygiena ve škole 2,00 21
Dokumentace základní školy 2,00 15
Řízení malotřídní školy 2,00 4
Vzdělávací programy, standardy ... 2,33 18
Řízení speciální školy 3,00 1
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Publikace s CD nebo  disketou
Průměrné 

hodnocení

Počet 

odpovědí
Ředitel školy a informační systém 1,63 16
Ředitel školy a vnitřní směrnice 1,68 25
Ředitel školy a ŠVP 2,06 16

Publikace
Průměrné 

hodnocení

Počet 

odpovědí
Rukověť ZŠ a základní školy speciální 0,00 0
Rukověť ředitelky mateřské školy 1,17 6
Rukověť základní školy 1,76 17
Rukověť střední školy 3,00 1

Dílčí komentář k tabulce č.11

Nejúspěšnější titulem firmy Atre je CR-ROM „202 dokumentů ředitel 

školy“  i  ve  vztahu  počtu  respondentů,  kteří  titul  hodnotili.  K dalším 

úspěšným  titulům  patří  „Řízení  mateřské  školy“  a  „Pracovně  právní 

vztahy ve škole“.  Z dalších publikací  je dobře hodnocen titul  „Ředitel 

školy a vnitřní  směrnice“ a „Ředitel  školy a informační systém“ nebo 

„Rukověť základní školy“.

Tabulka č. 12

Atre v.o.s. - pořadí podle počtu uživatelů

Programy (CD-ROM) 
Průměrné 

hodnocení

Počet 

odpovědí
202 dokumentů ředitele školy 1,69 26
BOZP a hygiena ve škole 2,00 21
Vzdělávací programy, standardy ... 2,33 18
Pracovně právní vztahy ve škole 1,94 18
Dokumentace základní školy 2,00 15
Řízení mateřské školy 1,78 9
Řízení malotřídní školy 2,00 4
Řízení speciální školy 3,00 1

Publikace s CD nebo  disketou
Průměrné 

hodnocení

Počet 

odpovědí
Ředitel školy a vnitřní směrnice 1,68 25
Ředitel školy a ŠVP 2,06 16
Ředitel školy a informační systém 1,63 16

Publikace
Průměrné 

hodnocení

Počet 

odpovědí
Rukověť základní školy 1,76 17
Rukověť ředitelky mateřské školy 1,17 6
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Rukověť střední školy 3,00 1
Rukověť ZŠ a základní školy speciální 0,00 0

Dílčí komentář k tabulce č.12

Nejvíce respondentů vlastní  tituly „202 dokumentů ředitel  školy“, 

„Ředitel školy a vnitřní směrnice“ a „BOZP a hygiena ve škole“. 

Tabulka č. 13

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. - pořadí podle hodnocení

Publikace
Průměrné 

hodnocení

Počet 

odpovědí
Řízení mateřské školy 1,57 7
Mateřská škola a právo 1,90 10
Úspěšná komunikace pro ředitele na ZŠ a SŠ 2,00 9
Evaluace a diagnostika 2,18 17
Vedení školy v praxi 2,35 17
Škola a právo 2,50 2

Tabulka č. 14

Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. - pořadí podle počtu uživatelů

Publikace Průměrné 
hodnocení

Počet 
odpovědí

Vedení školy v praxi 2,35 17
Škola a právo 2,18 17
Řízení mateřské školy 1,90 10
Mateřská škola a právo 2,00 9
Evaluace a diagnostika 1,57 7
Úspěšná komunikace pro ředitele na ZŠ a SŠ 2,50 2

Dílčí komentář k tabulce č.13 a č.14

Nakladatelství Dr. Josef Raabe má v porovnání s firmou Atre menší 

počet  uživatelů  z řad  respondentů  dotazníku.  Jako  nejlepší  byly 

hodnoceny tituly „Řízení mateřské školy“ a  „Mateřská škola a právo“. 

Publikace,  které  uvedlo  více  respondentů,  jsou  hodnoceny  průměrně 

hůře.

Tabulka č. 15

Verlag Dashöfer, nakladatelství, s.r.o. - pořadí podle hodnocení

Programy (CD-ROM) 
Průměrné 
hodnocení

Počet 
odpovědí

Směrnice a organizační předpisy ve školství 1,88 8

E-mail noviny Průměrné 
hodnocení

Počet 
odpovědí

E-mail noviny pro semináře, kalendář seminářů 2,00 2
E-mail noviny pro daně a účetnictví 2,00 3
E-mail noviny pro mzdové účetní a 
personalistiku

2,00 3
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E-mail noviny pro školy 2,05 20

On-line publikace Průměrné 
hodnocení

Počet 
odpovědí

Právní předpisy pro školy 1,29 7
Školní vzdělávací program krok za krokem 1,80 5

Příručky s CD Průměrné 
hodnocení

Počet 
odpovědí

Veřejné zakázky od A do Z 0,00 0
Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové 
organizace

2,00 2

Školní vzdělávací program krok za krokem 2,25 8

Tabulka č. 16

Verlag Dashöfer, nakladatelství, s.r.o. - pořadí podle počtu uživatelů

Programy (CD-ROM) 
Průměrné 

hodnocení

Počet 

odpovědí
Směrnice a organizační předpisy ve školství 1,88 8

E-mail noviny
Průměrné 

hodnocení

Počet 

odpovědí
E-mail noviny pro školy 2,05 20
E-mail noviny pro daně a účetnictví 2,00 3
E-mail noviny pro mzdové účetní a 

personalistiku
2,00 3

E-mail noviny pro semináře, kalendář seminářů 2,00 2

On-line publikace
Průměrné 

hodnocení

Počet 

odpovědí
Právní předpisy pro školy 1,29 7
Školní vzdělávací program krok za krokem 1,80 5

Příručky s CD
Průměrné 

hodnocení

Počet 

odpovědí
Školní vzdělávací program krok za krokem 2,25 8
Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové 

organizace
2,00 2

Veřejné zakázky od A do Z 0,00 0

Dílčí komentář k tabulce č.15 a č.16

Publikace výše uvedeného nakladatelství také nemají moc uživatelů 

z řad respondentů. Nejvíce používanými jsou “E-mail noviny pro školy“, 

které jsou hodnoceny spíše průměrně. Nejlépe jsou hodnoceny on-line 

publikace „Právní předpisy pro školy“ a „Školní vzdělávací program krok 

za krokem“. Hned za nimi je program „Směrnice a organizační předpisy 

ve školství“.
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Tabulka č. 17

PaedDr. Jan Mikáč, poradenské služby ve školství
Informace zasílané přes e-mail Průměrné hodnocení Počet odpovědí
„Kartotéka“ 1,33 18

Dílčí komentář k tabulce č.17

Publikace  „Kartotéka“  je  hodnocena  poměrně  velkým  počtem 

respondentů  v porovnání  s ostatnímu  tituly  jiných  firem  a 

nakladatelství. Celkově je hodnocení jedno z nejlepších.

Tabulka č. 18

Odborné časopisy - pořadí podle hodnocení Průměrné 
hodnocení

Počet 
odpovědí

Řízení školy 1,48 27
Moderní vyučování 1,90 21
Informatorium 2,00 17
Učitelské listy 2,13 24
Školství 2,13 31
Učitelské noviny 2,29 48

Tabulka č. 19

Odborné časopisy - podle počtu čtenářů Průměrné 
hodnocení

Počet 
odpovědí

Učitelské noviny 2,29 48
Školství 2,13 31
Řízení školy 1,48 27
Učitelské listy 2,13 24
Moderní vyučování 1,90 21
Informatorium 2,00 17

Dílčí komentář k tabulce č.18 a č.19

Nejlépe je hodnocen časopis Řízení školy a poté Moderní vyučování. 

Z hlediska počtu čtenářů uvedli téměř všichni respondenti, že pravidelně 

čtou časopis Učitelské noviny. Oproti tomu tento časopis získal nejhorší 

hodnocení. 
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Tabulka č. 20

Internetové stránky - pořadí podle hodnocení
Průměrné 
hodnocení

Počet 
odpovědí

www.ceskaskola.cz 1,65 17
www.rvp.cz 2,00 29
www.asociacezs.cz 2,00 3
www.skolaonline.cz 2,07 15
www.mvcr.cz 2,11 35
web kraje 2,18 39
www.uiv.cz 2,20 35
www.edu.cz 2,21 24
www.mujnet.cz 2,22 9
www.cermat.cz 2,25 20
www.portalproskoly.cz 2,27 11
www.czeshaservis.cz 2,36 11
www.vuppraha.cz 2,38 26
www.msmt.cz 2,44 48
www.mojeskola.cz 2,45 11
www.csicr.cz 2,48 25

Dílčí komentář k tabulce č.20

Nejlépe hodnocenými stránkami je informační portál Česká škola. 

Jako nejhůře  byly hodnoceny stránky České školní  inspekce.  Většina 

hodnocených stránek má velký počet hodnotitelů z řad respondentů.

Tabulka č. 21
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Internetové stránky - podle počtu uživatelů
Průměrné 
hodnocení

Počet 
odpovědí

www.msmt.cz 2,44 48
web kraje 2,18 39
www.mvcr.cz 2,11 35
www.uiv.cz 2,20 35
www.rvp.cz 2,00 29
www.vuppraha.cz 2,38 26
www.csir.cz 2,48 25
www.edu.cz 2,21 24
www.cermat.cz 2,25 20
www.ceskaskola.cz 1,65 17
www.skolaonline.cz 2,07 15
www.portalproskoly.cz 2,27 11
www.czeshaservis.cz 2,36 11
www.mojeskola.cz 2,45 11
www.mujnet.cz 2,22 9
www.asociacezs.cz 2,00 3

Dílčí komentář k tabulce č.21

Mezi  nejnavštěvovanější  patří  internetové  stránky  ministerstva 

školství  a krajské stránky.  V souvislosti  s hodnocením se umísťují  na 

posledních místech.

Nejméně  hodnotitelů  mají  stránky  školského  portálu  MUJNET  a 

stránky Asociace ředitelů škol.

Tabulka č. 22

Celkové pořadí podle hodnocení Průměrné 
hodnocení

Počet 
odpovědí

Řízení školy (odborný časopis, tištěný) 1,48 27
Ředitel školy a vnitřní směrnice (publikace tištěná 
s CD)

1,68 25

202 dokumentů ředitele školy (program, CD 
ROM)

1,69 26

Moderní vyučování (odborný časopis, tištěný) 1,90 21
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www.rvp.cz (internetové stránky) 2,00 29
BOZP a hygiena ve škole (program, CD ROM) 2,00 21
E-mail noviny pro školy (periodikum, 
elektronické)

2,05 20

www.mvcr.cz (internetové stránky) 2,11 35
Školství (odborný časopis, tištěný) 2,13 31
Učitelské listy (odborný časopis, tištěný) 2,13 24
web kraje (internetové stránky) 2,18 39
www.uiv.cz (internetové stránky) 2,20 35
www.csir.cz (internetové stránky) 2,21 24
www.edu.cz (internetové stránky) 2,25 20
Učitelské noviny (odborný časopis, tištěný) 2,29 48
www.vuppraha.cz (internetové stránky) 2,38 26
www.msmt.cz (internetové stránky) 2,44 48
www.cermat.cz (internetové stránky) 2,48 25

Graf č.7

45

http://www.cermat.cz/
http://www.msmt.cz/
http://www.vuppraha.cz/
http://www.edu.cz/
http://www.csir.cz/
http://www.uiv.cz/
http://www.mvcr.cz/
http://www.rvp.cz/


Průměrné hodnocení - pořadí

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

Řízení školy (odborný časopis, tištěný)

Ředitel školy a vnitřní směrnice (publikace tištěná s
CD)

202 dokumentů ředitele školy (program, CD ROM)

Moderní vyučování (odborný časopis, tištěný)

w w w .rvp.cz (internetové stránky)

BOZP a hygiena ve škole (program, CD ROM)

E-mail noviny pro školy (periodikum, elektronické)

w w w .mvcr.cz (internetové stránky)

Školství (odborný časopis, tištěný)

Učitelské listy (odborný časopis, tištěný)

w eb kraje (internetové stránky)

w w w .uiv.cz (internetové stránky)

w w w .csir.cz (internetové stránky)

w w w .edu.cz (internetové stránky)

Učitelské noviny (odborný časopis, tištěný)

w w w .vuppraha.cz (internetové stránky)

w w w .msmt.cz (internetové stránky)

w w w .cermat.cz (internetové stránky)

Průměrná známka

Komentář k tabulce č.22 a grafu č.7

Z nejlépe hodnocených médií byl nejlépe hodnocen odborný časopis 

Řízení  školy,  publikace  s CD-ROM  společnosti  Atre  „Ředitel  školy  a 

vnitřní směrnice“ a CD-ROM „202 dokumentů ředitele školy“. Následuje 

opět odborný časopis Moderní vyučování a internetový portál pro tvorbu 

školních vzdělávacích programů www.rvp.cz. 
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Tabulka č. 23

Pořadí podle uživatelů
Průměrné 
hodnocení

Počet 
odpovědí

Učitelské noviny (odborný časopis, tištěný) 2,29 48
www.msmt.cz (internetové stránky) 2,44 48
Web kraje (internetové stránky) 2,18 39
www.mvcr.cz (internetové stránky) 2,11 35
www.uiv.cz (internetové stránky) 2,20 35
Školství (odborný časopis, tištěný) 2,13 31
www.rvp.cz (internetové stránky) 2,00 29
Řízení školy (odborný časopis, tištěný) 1,48 27
www.vuppraha.cz (internetové stránky) 2,38 26
202 dokumentů ředitele školy (program, CD 
ROM)

1,69 26

www.cermat.cz (internetové stránky) 2,48 25
Ředitel školy a vnitřní směrnice (publikace tištěná 
s CD)

1,68 25

Učitelské listy (odborný časopis, tištěný) 2,13 24
www.csir.cz (internetové stránky) 2,21 24
Moderní vyučování (odborný časopis, tištěný) 1,90 21
BOZP a hygiena ve škole (program, CD ROM) 2,00 21
www.edu.cz (internetové stránky) 2,25 20
E-mail noviny pro školy (periodikum, 
elektronické)

2,05 20

Graf č.8
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Pořadí podle počtu uživatelů

0 10 20 30 40 50 60

www.edu.cz (internetové stránky)

E-mail noviny pro školy (periodikum,
elektronické)

Moderní vyučování (odborný časopis , tiš těný)

BOZP a hygiena ve škole (program, CD ROM)

Učitelské lis ty (odborný časopis , tiš těný)

www.csir.cz (internetové stránky)

www.cermat.cz (internetové stránky)

Ředitel školy a vnitřní směrnice (publikace
tiš těná s CD)

www.vuppraha.cz (internetové stránky)

202 dokumentů ředitele školy (program, CD
ROM)

Řízení školy (odborný časopis, tiš těný)

www.rvp.cz (internetové s tránky)

Školství (odborný časopis, tiš těný)

www.mvcr.cz (internetové stránky)

www.uiv.cz (internetové stránky)

web kraje (internetové s tránky)

Učitelské noviny (odborný časopis , tiš těný)

www.msmt.cz (internetové stránky)

Počet uživatelů

Komentář k tabulce č.23 a grafu č.8

Do celkového přehledu byla zařazena média, která měla více než 20 

uživatelů.  Nejvíce  respondentů  (předpokládaných  čtenářů,  uživatelů 

programů   nebo  návštěvníků  stránek)  hodnotilo  internetové  stránky 

ministerstva  školství,  časopis  Učitelské  noviny  a  internetové  stránky 

kraje. 

1.16.6 Vlastní náměty respondentů

Otázka č.5
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Pokud jsem se Vás nezeptala přesně, uveďte prosím Vaše oblíbená  

informační  média  (konkrétní  názvy  publikací,  CD  -  ROM  nebo 

internetové adresy).

Respondenti uváděli následující odkazy a publikace:

 Romaněnko, J. BOZP ve školské praxi, Paris 2006 s CD,

 další publikace z nakladatelství Paris,

 www.vsechnyzakony.cz  ,

 www.sagit.cz  ,

 www.mvcr.cz/sbirka  ,

 Firma Atre, Jan Mikáč (shodná odpověď s nabídkou položek)

 www.asps.cz  , www.fakta.cz,

 www.volny.cz/seminar.ms  ,

 Bečvářová,Z. Řízení mateřské školy,

 Světlík,J. Marketingové řízení školy,

 www.google.cz  ,

 weby ministerstev podle obsahu problému,

 Raabe – MŠ a právo; Verlag – e-mail noviny; Atre – Řízení MŠ,

 MP Soft – Legislativa školy,

 Diář ředitele školy (titul na CD-ROM obsahuje právní servis, více 

než  400  úplných  znění  zákonů,  předpisů,  vyhlášek  a  nařízení, 

potřebných pro práci ředitele školy a pro školské pracovníky) 

 u firmy Raabe uváděli jako problém dosažitelnosti cenu,

 Zákoník  práce  nakladatelství  Anag,  Abeceda  mzdové  účetní 

nakladatelství Anag,

 www.portal.gov.cz  , 

 různé stránky na internetu,

 periodika  Řízení  školy  a  Informatorium  (ve  shodě  s položkou 

předcházející otázky),

 Profidata na www.atlasconsulting.cz 

Komentář k otázce č.5
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Díky  podnětům  z dotazníků  jsme  měla  možnost  se  seznámit 

s dalšími zdroji. Některé z nich již využívám, jen jsem je neuvedla do 

dotazníku (www.portal.gov.cz – portál  veřejné správy,  kde je možné 

najít právní předpis zcela zdarma a v úplném znění). Blíže jsem se díky 

podnětu seznámila s www.volny.cz/seminar.ms, kde oceňuji aktuálnost, 

chybí však grafické zpracování stránek. Myslím, že i uživatelsky vlídné 

prostředí hraje roli ve volbě, zda  stránku navštíví uživatel znovu. 

Média zaměřující se na předávání právních informací (Diář ředitele 

školy,  Fakta  v.o.s,  Profidata,  MP  Soft,  www.vsechnyzakony.cz)  plně 

nahrazuje výše uvedený Portál  Veřejné správy, který poskytuje zcela 

stejné informace, avšak zdarma. 

Některé uvedené odpovědi opakovaly položky z dotazníku, zřejmě 

jako zdůraznění kvality média nebo názoru respondenta. 

Užitečné jsou zcela jistě uvedené tištěné publikace z různých oblastí 

školského managementu.

1.17 Závěr

V závěrečném  zhodnocení  výzkumné  části  bych  se  ráda  věnovala 

vytyčeným hypotézám.
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Hypotéza č. 1

Práce  s informacemi,  jejich  získávání  a  další  využívání  je  nezbytnou 

součástí činností manažera.

Na základě dat získaných prostřednictvím dotazníku naprostá většina 

ředitelů  škol  potvrdila,  že  pracuje  s informacemi  denně,  výjimečně 

uváděli  frekvenci  týdenní.  Rozdíly  jsou  v médiích,  která  využívají. 

Převládají  osobní  kontakty,  následují  elektronická  média  (e-mail, 

internet) a písemná média tištěná.

Hypotéza č. 2

Ředitelé  preferují  ty  oblasti  řízení  školy,  na  které  nejsou dostatečně 

vybaveni na základě studia obvykle pedagogické fakulty, předpokládám, 

že se bude jednat o právní a ekonomické informace.

Tato hypotéza se mi zcela potvrdila. Oblast právní se umístila na prvním 

místě v pořadí a oblast ekonomická následovala těsně na druhém místě. 

S téměř  dvojnásobným  odstupem  následovaly  oblasti  řízení 

pedagogického procesu,  personální,  koncepční  a poslední  v řadě byla 

oblast BOZP. Zde předpokládám podle vlastní zkušenosti skutečnost i 

požadavků právních předpisů (odborná způsobilost), že tuto oblast řada 

škol zajišťuje formou služby.

Hypotéza č.3

Ředitelé  ve  své práci  upřednostňují  tištěná  média,  která  mohou mít 

„kdykoli po ruce“.

V souvislosti s hypotézou č.1 se mi tato skutečnost nepotvrdila, ředitelé 

preferují osobní kontakt, poté elektronická média a tištěná média jsou 

na  posledním  místě.  Mezi  hodnocenými  informačními  systémy  byla 

nejčetněji a nejlépe hodnocená například firma Atre, a zejména jejich 

elektronické publikace nebo publikace tištěné doplněné CD-ROM. 

Hypotéza č.4

Ředitelé  začínají  více  využívat  elektronická  média  a  jejich  přednosti, 

zejména díky rychlosti získání potřebné informace.

Tato hypotéza se potvrzuje jak v počtu uživatelů elektronické pošty, tak 

v počtu  uživatelů  elektronických  informačních  systémů  nebo 

internetových  stránek.  Z dotazníků  jsem ovšem nezjistila  skutečnost, 
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zda  skutečně  jmenovaná  přednost:  rychlost  získání  informace;  je 

příčinou vzrůstajícího počtu uživatelů elektronických médií.

Hypotéza č.5

Ředitelé potřebují pro svou práci oporu v podobě vzorů dokumentů a 

tuto vlastnost informace upřednostňují.

Tato  hypotéza  se  mi  ve  výsledcích  dotazníku  nepotvrdila.  Uvedená 

vlastnost  informace  se  umístila  na  posledním  místě  celkového 

průměrného  pořadí.  Přesto  obsah  nejvíce  užívaných  elektronických 

publikací a obsah informačních systémů pro řízení škol, které jsem měla 

k dispozici,  tyto  vzory  obsahuje.  Neexistuje  jediný  z výše uváděných 

informačních systémů (Raabe,  Atre,  Verlag Dashöfer  nebo J.  Mikáč), 

který by vzory dokumentů neobsahoval. Poměr vzorů ke komentářům 

s výjimkou  právních  předpisů  je  většinou  více  než  50%,  s výjimkou 

publikací nakladatelství Raabe, které ale uvádí vzory na internetu.

Vzhledem  k náročné  práci  ředitele  školy  a  všech  povinností,  které 

vyplývají z jeho funkce se domnívám, že zejména ředitelé malých škol, 

kteří nemají možnosti delegovat, tyto vzory vítají. Zdroj informací by 

neměl jen předávat citace zákonů, měl by poskytovat i výklad, možnosti 

zpracování a i když ve výzkumu následující nebylo zjištěno, také vzory a 

podklady pro zpracování vlastních dokumentů. Dle mého názoru není 

nutné od základů vymýšlet, co již někdo jiný vytvořil a mnohdy lépe. 

Využívání zkušeností jiných je nezbytnou součástí rutinní manažerské 

práce.  Umožňuje  to  úsporu  času  pro  vlastní  tvořivou  činnost.  Jiné 

postavení  mají  například  hodnotící  a  evaluační  procesy,  kdy  se  tyto 

oblasti manažerské práce ve školství teprve rozvíjejí a kde vzory mohou 

spíše zamezit objevování  nových možností a cest. 

Myslím, že se mi podařilo naplnit hlavní cíl bakalářské práce 

a díky rozsáhlým studijním podkladům jsem vytvořila přehled o 

dostupných informačních nabídkách na trhu školských informací, 

vhodný zejména pro začínající nebo méně zkušené ředitele škol.
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1.20 Dotazník

Vážení kolegové,
dovoluji  si  Vám  předložit  následující  dotazník,  který  je  součástí 
výzkumné části závěrečné bakalářské práce. 
Ve  své  práci  se  zabývám informačními  médii  v práci  ředitele  školy. 
Cílem  této  práce  je  zmapování  nabídek  informací  pro  ředitele  škol, 
kterých je poměrně velké množství a orientace v nich se stává méně 
přehlednou. I pro Vás jistě bude zajímavý jejich přehled, který se mi 
díky Vaší aktivní účasti na dotazníku podaří sestavit a jehož konečnou 
podobu všem účastníkům průzkumu zašlu.

Děkuji Vám za vyčerpávající informace, které mi poskytnete.
Mgr. Šárka Holečková, ředitelka ZŠ a MŠ Stehelčeves

VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.  Z jaké  oblasti  řízení  školy  Vy  sami  nejčastěji  potřebujete 
informace?

Seřaďte pořadí od nejčastější (1) po méně častou oblast (7).
Oblast řízení školy Pořadí
Oblast právní
Oblast ekonomická
Oblast řízení pedagogického procesu
Oblast personální
Oblast BOZP
Oblast informací pro tvorbu koncepce školy
Jiná oblast (uveďte jaká):
2. Jakým způsobem nejčastěji získáváte informace potřebné pro 
svou práci? 

Označte křížkem (x) v tabulce. Vyberte jednu z možností v řádku.
Osobní  kontakty  (odborník,  jiný 
ředitel, Váš poradce, ...)

denně týdně měsí-
čně

čtvrt-
letně

méně 
často

nikdy

Přímý osobní kontakt, návštěva 
Telefonicky
Elektronickou poštou (e-mail)
Semináře, vzdělávání

Písemná média elektronická denně týdně měsí-
čně

čtvrt-
letně

méně 
často

nikdy

Dokumenty z internetu
CD-ROM
Newsletery (elektronické 
zpravodaje, novinky)

Písemná média tištěná denně týdně měsí-
čně

čtvrt-
letně

méně 
často

nikdy

Odborné časopisy
Informační  systémy  (pořadače 
s dokumenty)

7 PŘÍLOHY
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Odborné knihy, příručky
Tištěné zákony

3. Ohodnoťte dle Vašeho názoru kvality „dobré“ informace.  
Očíslujte pořadí vlastnosti (1 nejdůležitější – 7 nejméně důležitá).

Vlastnost Pořadí
Včasnost doručení nebo aktualizace
Spolehlivost zdroje (důvěra v poskytovatele informace)
Podrobnost informace (obsahuje např. znění předpisů)
Dostupnost (mít ji „vždy po ruce“)
Pravdivost (správnost, aktualizace)
Obsahuje „vzory“ dokumentů
Srozumitelnost pro příjemce
UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE
4. Prohlédněte si přehled vybraných firem nebo médií. 

Pokud  firmu  neznáte  nebo  nabídku  nepoužíváte,  tabulku 
přeskočte. 

V opačném  případě  ohodnoťte  kvalitu  uvedených  publikací 
(programů,  internetových  adres,  časopisů)  z pohledu  obsahu 
informací vhodných pro řízení školy.

Hodnoťte jako ve škole (1,2,3,4,5)  pouze to,  co znáte.  Ostatní 
pole ponechte prázdná.

a) Firma Atre v.o.s.
Programy (CD-ROM) Hodnocení
202 dokumentů ředitele školy
BOZP a hygiena ve škole
Vzdělávací programy, standardy ...
Pracovně právní vztahy ve škole
Dokumentace základní školy
Řízení malotřídní školy
Řízení mateřské školy
Řízení speciální školy
Publikace s CD nebo  disketou Hodnocení
Ředitel školy a ŠVP 
Ředitel školy a vnitřní směrnice
Ředitel školy a informační systém
Publikace Hodnocení
Rukověť ředitelky mateřské školy
Rukověť základní školy
Rukověť střední školy
Rukověť základní školy a základní školy speciální
b) Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o. 
Publikace Hodnocení
Řízení mateřské školy
Mateřská škola a právo
Úspěšná komunikace pro ředitele na ZŠ a SŠ
Evaluace a diagnostika
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Vedení školy v praxi
Škola a právo

c) Verlag Dashöfer, nakladatelství, s.r.o.
Programy (CD-ROM) Hodnocení
Směrnice a organizační předpisy ve školství
E-mail noviny
E-mail noviny pro školy
E-mail noviny pro semináře, kalendář seminářů
E-mail noviny pro daně a účetnictví
E-mail noviny pro mzdové účetní a personalistiku
On-line publikace Hodnocení
Právní předpisy pro školy
Školní vzdělávací program krok za krokem
Příručky s CD Hodnocení
Školní vzdělávací program krok za krokem
Veřejné zakázky od A do Z
Lexikon účetních souvztažností pro příspěvkové 
organizace

d) PaedDr. Jan Mikáč, poradenské služby ve školství
Informace zasílané přes e-mail Hodnocení
„Kartotéka“

e) Odborné časopisy
Časopisy Hodnocení
Řízení školy
Učitelské noviny
Učitelské listy
Moderní vyučování
Školství
Informatorium

f) Internetové stránky
Internetové stránky Hodnocení
ministerstvo školství: www.msmt.cz
ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz
stránky Vašeho kraje
Školský portál: www.edu.cz 
Česká školní inspekce: www.csicr.cz  
Metodický portál: www.rvp.cz
Výzkumný ústav pedagogický:www.vuppraha.cz
Ústav pro informace ve vzdělávání: www.uiv.cz 
Unie školských asociací: www.czeshaservis.cz 
Cermat: www.cermat.cz 
Portál MUJNET: www.mujnet.cz 
Škola on-line: www.skolaonline.cz 
Česká škola: www.ceskaskola.cz
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Moje škola: www.mojeskola.cz 
Asociace ředitelů škol: www.asociacezs.cz
www.portalproskoly.cz 

5.  Pokud  jsem se  Vás  nezeptala  přesně,  uveďte  prosím  Vaše 
oblíbená informační média (konkrétní názvy publikací, CD - ROM 
nebo internetové adresy).

OSOBNÍ INFORMACE (pouze pro statistické účely)
6. Délka praxe ve funkci ředitele školy (počet let): 

7. Typ školy (v případě kombinace, vyberte „x“ všechny možnosti)

mateřská základní střední
vyšší odborná umělecká jiná(jaká):

8. Přístup k počítači

neomezeně jen ve škole jen doma

9. Přístup k Internetu

neomezeně jen ve škole jen doma

Děkuji vám ještě jednou za vyplnění dotazníku, obzvlášť za Vaše 
doplňující informace k informačním zdrojům. 

Přeji hodně úspěchů ve Vaší práci.

1.21 Přehled informačních médií pro management škol

1.21.1 Internetové stránky (tato příloha je též zpracována 

jako prezentace v programu PowerPoint)

 Internetové stránky ministerstev ČR

o ministerstvo dopravy www.mdcr.cz 

o ministerstvo financí www.mfcr.cz 

o ministerstvo informatiky www.micr.cz   
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o ministerstvo kultury www.mkcr.cz 

o ministerstvo obrany www.army.cz 

o ministerstvo práce a sociálních věcí www.mpsv.cz 

o ministerstvo pro místní rozvoj www.mmr.cz  

o ministerstvo průmyslu a obchodu www.mpo.cz 

o ministerstvo spravedlnosti www.justice.cz 

o ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz 

o ministerstvo vnitra www.mvcr.cz 

o ministerstvo zahraničních věcí www.mzv.cz 

o ministerstvo zdravotnictví www.mzcr.cz 

o ministerstvo zemědělství www.mze.cz 

o ministerstvo životního prostředí www.env.cz 

 Internetové stránky odborných institucí v oblasti školství

o Výzkumný ústav pedagogický www.vuppraha.cz 

o Ústav pro informace ve vzdělávání www.uiv.cz 

o CERMAT  –  Centrum  pro  zjišťování  výsledků  vzdělávání 

www.cermat.cz 

o Česká školní inspekce www.csicr.cz 

o Institut  pedagogicko-psychologického  poradenství 

www.ippp.cz 

 Vzdělávací a informační portály

o Školský vzdělávací a informační portál (obsahuje sekci pro 

ředitele škol) www.edu.cz 

o Metodický  portál  na  pomoc  při  zavádění  RVP  do  praxe 

www.rvp.cz

o Veřejná správa ČR – informační portál http://portal.gov.cz

o Národní ústav odborného vzdělávání www.nuov.cz

o Ústav  profesního  rozvoje  pracovníků  ve  školství 

www.pedf.cuni.cz/uprps 

o Národní vzdělávací fond www.nvf.cz 

o AISIS  sdružení  pro  podporu  vzdělávání  a  volného  času 

www.aisis.cz 
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o Škola on-line – vzdělávací a informační portál 

www.skolaonline.cz

o Moje škola – internetová škola www.mojeskola.cz

o Učitelský spomocník pro budoucí učitele www.spomocnik.cz 

o Česká škola – portál pro základní a střední školy 

www.ceskaskola.cz

 Internetové stránky mající historický základ v tištěný klasických 

odborných médiích (odborné časopisy)

o Učitelské noviny www.ucitelskenoviny.cz 

o Moderní vyučování www.modernivyučovani.cz 

o Učitelské listy www.ucitelske-listy.cz 

o Řízení školy (na Internetu je pouze nabídka) 

http://www.aspi.cz/aspi/produkty/detail/rs/ 

o Školství http://www.tydenik-skolstvi.cz 

o Informatorium www.portal.cz/info/ 

 Profesní asociace ve školství

o Unie školských asociací CZESHA www.czeshaservis.cz 

o PAU – přátelé angažovaného učení www.pau.cz 

o Asociace středních průmyslových škol ČR www.asps.cz

o Asociace ředitelů škol www.asociacezs.cz

 Informační systémy pro ředitele škol

o Nakladatelství Raabe: Nahlížet – nacházet www.raabe.cz 

o Společnost Atre v.o.s. www.atre.cz 

o Fakta – vzdělávací zařízení www.fakta.cz 

o Nakladatelství  Verlag  Dashöfer:  Portál  pro  školy 

www.portalproskoly.cz 

o Kartotéka – Jan Mikáč www.volny.cz/jan.mikac 

o Portál MUJNET – ředitelské okénko www.okenko.mujnet.cz

o Novinky  z oblasti  řízení  mateřských  a  základních  škol 

www.volny.cz/seminar.ms

60

http://www.volny.cz/seminar.ms
http://www.okenko.mujnet.cz/
http://www.volny.cz/jan.mikac
http://www.portalproskoly.cz/
http://www.fakta.cz/
http://www.atre.cz/
http://www.raabe.cz/
http://www.asociacezs.cz/
http://www.asps.cz/
http://www.pau.cz/
http://www.czeshaservis.cz/
http://www.portal.cz/info/
http://www.tydenik-skolstvi.cz/
http://www.aspi.cz/aspi/produkty/detail/rs/
http://www.ucitelske-listy.cz/
http://www.ucitelskenoviny.cz/
http://www.ceskaskola.cz/
http://www.spomocnik.cz/
http://www.mojeskola.cz/
http://www.skolaonline.cz/


1.21.2 Publikace při řízení škol (výběr publikací a jejich 

obsahů)

1.21.2.1 ATre, v.o.s.

 202 dokumentů ředitele školy (CD-ROM, verze 2.2006)

o BOZP a CO

 civilní obrana, 

 hygienické předpisy,

 organizace, 

 požární ochrana, 

 pracovní a školní úrazy, 

 prověrky, 

 provozní řády a předpisy, 

 první pomoc, 

 školení;

o Kontrolní činnost

 ČŠI, 

 hospitace, 

 kontrolní činnost;

o Organizace a řízení pedagogického procesu

 exkurze, výlety a praxe, 

 hodnocení a klasifikace, 

 komisionální zkoušky, 

 LVVZ, škola v přírodě, 

 metodické orgány, 

 organizace školního roku, 

 osvobození a uvolnění žáka z vyučování, 

 prevence návykových látek, 

 školní řád, 

 vedení školní dokumentace, 

 výchovné poradenství a integrace, 

 výchovné problémy a výchovná opatření, 

 vzdělávání cizinců, 

61



 zařazování žáků, 

 přijímací řízení, zápis.

o Organizace a řízení právního subjektu

 doplňková činnost, 

 nadace a občanská sdružení, 

 odborová organizace, 

 organizační směrnice, 

 zřizovatel, 

 školská rada, 

 rejstřík škol, 

 smlouvy, 

 sponzorství, 

 správa, evidence a inventarizace majetku, 

 stížnosti a správní řízení, 

 svobodný přístup k informacím, 

 výroční zprávy, 

 spisová služba a archivnictví;

o Osobní dopisy

o Plánování

 osobní plánování, 

 plány školy, 

 tématické plány, 

 učební plány, 

 vzdělávací a učební koncepce;

o Pracovně právní vztahy

 další vzdělávání, 

 daně a pojištění, 

 mzda, náhrada mzdy a výdajů, 

 náhrada škody, 

 personální evidence, 

 pracovní doba a doba odpočinku, 

 pracovní náplně, 

 pracovní řád a kázeň,
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 ukončení pracovního poměru,

 vznik a změny pracovního poměru,

 zdravotní péče,

 změněná zdravotní schopnost;

 Rukověť školy mateřské, základní, střední a vyšší odborné 

(CD-ROM)

o Mateřské školy

o Základní školy

o Střední školy

o Vyšší odborné a vysoké školy

o Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek

o Chronologický seznam vnitřních předpisů 

 Pracovně právní vztahy ve škole (CD-ROM)

o Pracovně právní vztahy

 pracovní poměr, 

 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,

 pracovní doba a doba odpočinku, 

 bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

 odměňování a srážky z příjmů,

 náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci, 

 překážky v práci, 

 dovolená, 

 péče o zaměstnance,

 náhrada škody, 

 informování, projednávání v pracovněprávním vztahu,

 základní  povinnosti  zaměstnanců  a  vedoucích 

zaměstnanců,

 vnitřní předpis a pracovní řád, 

 osobní  spis,  potvrzení  o  zaměstnání  a  pracovní 

posudek,

 doručování písemností,

 kvalifikační  předpoklady a požadavky pedagogických 

pracovníků,
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 pracovní  náplně  a  plány  činností  pedagogických 

pracovníků, 

 zdravotní pojištění, 

 sociální pojištění, 

 důchodové pojištění,

 ochrana osobních údajů; 

o Dokumenty – obsahuje kapitoly stejné jako pracovněprávní 

vztahy,  ale  jsou  zde  uváděny  přímo  vzory  dokumentů 

k dané problematice 

o Zákoník práce

o Zákony

o Vyhlášky

o Nařízení vlády

o Ostatní právní normy

o Slovník  pracovněprávních  vztahů  –  vychází  z nového 

zákoníku práce

 Povinná  pedagogická  dokumentace  ZŠ  (CD-ROM,  verze 

2.2006)

o Povinná dokumentace podle §28 školského zákona

 dokumentace školy, 

 školský rejstřík, 

 školní matrika,

 přihlášky ke studiu,

 zápis do 1.ročníku,

 vysvědčení,

 vzdělávací programy a učební osnovy,

 vlastí hodnocení školy,

 třídní kniha,

 třídní výkaz a katalogový list,

 školní řád,

 rozvrh hodin,

 záznamy z pedagogických rad,

 školní úraz; 
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o Vzdělávání a výchova žáků

 organizace základního vzdělávání, 

 plnění povinné školní docházky, 

 hodnocení žáků,

 individuální vzdělávání,

 vzdělávání  žáků  se  speciálními  vzdělávacími 

potřebami,

 vzdělávání cizinců,

 bezpečnost a ochrana zdraví žáků,

 environmentální vzdělávání, 

 výchovný poradce,

 školní metodik prevence,

 DVPP,

 výstupní hodnocení žáků;

o Zájmové vzdělávání a akce mimo školu

 školní družina a klub, 

 plavecká výuka,

 akce mimo školu (výlety, exkurze, kurzy);

o Hospodářská, personální, mzdová a účetní dokumentace

 učebnice a učební texty,

 ICT plán školy,

 účetnictví a škola,

 finanční kontrola,

 majetek a škola,

 plat a odměna za pracovní pohotovost,

 úplata za vzdělávání a školské služby;

o Spolupráce se školou a kontrola školy

 práva a povinnosti rodičů,

 Školská rada, 

 Česká školní inspekce;

o Uspořádání a zpracování dokumentů

 opis a stejnopis dokumentů,

 správní rozhodnutí,
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 poskytování a ochrana informací,

 spisový a skartační řád,

 vyřizování stížností, oznámení a podnětů;

o Informační systém

 ředitel školy a dokumentace,

 informační systém,

 dokumenty a právní normy,

 informační kostky – příklad,

 tiskopisy pro informační kostky,

 právní předpisy;

o Normativní materiály

1.21.2.2 Nakladatelství Dr. Josef Raabe, s.r.o.

 Řízení mateřské školy (publikace)

o Personální řízení

 Pracovně právní vztahy

 Lidské zdroje v organizaci

o Ekonomické řízení a provoz MŠ

 Hospodaření MŠ

 Materiálně-technické a organizační podmínky

 Stravování

o Pedagogický proces a jeho řízení

 Pedagogický proces a dítě

 Koncepce rozvoje MŠ

o MŠ jako partner 

 Spolupráce s rodinou a veřejností

 Spolupráce s dalšími institucemi

o Infoservis

o Dotazy a odpovědi

 Mateřská škola a právo (publikace)

o Mateřská škola jako vzdělávací instituce

 Právní postavení MŠ

 Práva a povinnosti dětí a rodičů
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o Ředitelka MŠ jako správní orgán

o Ředitelka MŠ jako zaměstnavatel

 Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

 Pracovní poměr

 Odměňování

o Ředitelka MŠ jako správce finančních prostředků a majetku

 Financování MŠ

 Účetnictví MŠ

 Doplňková činnost MŠ

o Ředitelka MŠ a další povinnosti

o Školní stravování

o Kontrola a hodnocení

 ČŠI

 Jiná kontrola a hodnocení

o Dotazy a odpovědi

 Vedení školy v praxi (publikace)

o Personální řízení

 Personální proces

 Motivace a hodnocení zaměstnanců

 Komunikace

 Další vzdělávání a kariérní růst

o Řízení pedagogického procesu

 Koncepce rozvoje školy

 Vzdělávací program

 Výchovný systém

 Mimoškolní činnost

o Hospodaření a provoz školy

 Účetnictví školy

 Finanční plán

 Provoz školy

o Kontrola

 Vnější kontrola
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 Vnitřní kontrola

 Prevence školních rizik

o Škola a společnost

 Marketing školy

 Vztah s rodiči a absolventy

 Vztahy s institucemi

o Infoservis

o Dotazy a odpovědi

 Škola a právo (publikace)

o Škola jako vzdělávací instituce

 Síť škol a školských zařízení

 Právní postavení školy

 Postavení žáků a rodičů

 Administrativa školy a prostředky pro výuku

o Vzdělávání a školské služby

 Vzdělávací programy

 Základní vzdělávání

 Střední vzdělávání

o Ředitel školy jako správní orgán

 Soudní přezkum

 Správní rozhodování při přijímání ke vzdělávání

 Správní řízení

o Ředitel školy jako zaměstnavatel

 Pracovní poměr

 Práva a povinnosti zaměstnavatele a zaměstnanců

 Odměňování

 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

o Ředitel školy jako správce finančních prostředků a majetku

 Financování školy

 Účetnictví školy

 Obchodní vztahy a daně

 Nakládání s majetkem
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o Ředitel školy jako statutární orgán

 Hygienické předpisy

 Krizové řízení

o Kontrola a hodnocení

 Česká školní inspekce

 Jiná kontrola

 Vyřizování stížností

o Dotazy a odpovědi

 Evaluace a diagnostika pro ředitele na ZŠ (publikace)

o Metody a náměty, jak školu vylepšit

o Evaluace školy

o Evaluace učitele

1.21.2.3 Nakladatelství VERLAG DASHÖFER, s.r.o.

 Směrnice  a  organizační  předpisy  ve  školství  (CD-ROM, 

DEMO 1.5.; říjen 2006)

o Organizační a provozní předpisy

 Spisový a skartační řád,

 Používání služebních věcí,

 Provozní řád jednotlivých učeben,

 Provozní řád školní jídelny,

 Provozní řád školní družiny,

 Školní řád,

 Zřizovací listina,

 Rejstřík škol,

 Zřizovací listina školské rady a volební řád,

 Školská právnická osoba,

 Žákovský školní řád,

 Konkurzní řízení,

 Organizační řád,

 Přehled úkolů pro ředitele,

 Plán práce školy,
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 Školní stravování,

o Organizace studia

 Exkurze a výlety,

 Komisionální zkoušky,

 Uvolnění ze školní docházky v ČR,

 Zanedbávání školní docházky,

 Klasifikační řád,

 Integrace postižených žáků,

 Škola v přírodě,

 Přerušení studia,

 Přestup žáka do jiné školy,

 Přijímací řízení,

 Žádost o odklad povinné školní docházky,

 Zanechání (ukončení) studia,

 Vzdělávání zahraničních žáků,

 Hodnocení žáků,

 Ukončování studia - SŠ,

 Potvrzení lékaře a školského poradenského zařízení,

 Hodnocení a sebehodnocení učitele,

 Organizace školního roku

o Hospodaření

 Směrnice pro hospodaření s majetkem,

 Vnitřní kontrolní systém,

 Směrnice  pro  provedení  inventarizace  veškerého 

majetku,

 Hmotná odpovědnost,

 Kolektivní smlouva,

 Nakládání s dotacemi,

 Systém zpracování účetnictví,

 Hospodářská činnost školy,

 Smlouva o nájmu nebytových prostor,

 Smlouva o nájmu učebny,

 Interní směrnice,
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 Zákon č.250/200 Sb. – výběr důležitých ustanovení,

 Vnitřní  předpis  zaměstnavatele  o  poskytování 

cestovních náhrad,

 Zařazování do platových tříd,

 Čerpání FKSP,

 Vnitřní předpis zaměstnavatele o používání silničních 

motorových vozidel…,

 Účetní uzávěrka,

o Ostatní směrnice a předpisy

 Evidence pracovních a školních úrazů,

 Ochrana osobních údajů,

 Podpisové vzory,

 Požární a poplachové směrnice ve škole,

 Specifika plnoletých studentů,

 Svobodný přístup k informacím,

 Výroční zpráva,

 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů,

 Bezpečnost  a  ochrana  zdraví  při  práci  a  požární 

ochrana,

 Poskytování  osobních  ochranných  pracovních 

prostředků,

 Autorská práva,

 Dokumentace škol,

 Ochrana  před  škodami  působenými  tabákovými 

výrobky, alkoholem …,

 Bezpečnost ve škole,

o Něco jiného

1.21.2.4 PaedDr. Jan Mikáč, poradenské služby ve školství

 „Kartotéka“ (elektronické dokumenty)

o Kartotéka
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 Tato část obsahuje metodický materiál pro řízení škol. 

Jedná se asi o 80 souborů, 1500 stran textu.

o Organizační řád školy

 Obsahuje asi 48 směrnic školy, komplexní texty, které 

je možné využít pro vlastní školu.

o Věstníky MŠMT

 Obsahuje 88 Věstníků z let 1999 – 2005.

o Zákony

 Je zde umístěno 215 nejdůležitějších zákonů, vládních 

nařízení a  vyhlášek ze Sbírky zákonů.

o MŠMT

 Obsahuje  více  než  100 nejdůležitějších  metodických 

pokynů,  směrnic  a  instrukcí  MŠMT,  kompletní  text 

vzdělávacích programů Základní škola, Obecná škola a 

Národní škola.
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