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Úvod
Předkládaná analýza je zpracována pro klíčovou aktivitu Management projektu SYPO 1 a bude jí
sloužit jako podpůrný materiál při navrhování Modelu systému podpory profesního rozvoje vedení
škol 2.
Jedná se o analýzu vzdělávací nabídky zveřejněné online poskytovateli dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků (dále DVPP) určené ředitelům, popř. dalším členům vedení škol
a školských zařízení 3. Hlavním důvodem pro její zpracování je potřeba orientace navrhovatelů
Modelu v tematické šíři této vzdělávací nabídky, potřeba aktuálních informací o nejvíce, resp.
nejméně nabízených tématech a formách vzdělávání, o délce vzdělávacích akcí a jejich
geografické dostupnosti. Dalším, neméně podstatným důvodem pro její zpracování je značná
nepřehlednost vzdělávací nabídky v oblasti DVPP obecně, což platí i pro užší skupinu členů
vedení škol. Analýzy obdobného druhu v oblasti školství či českého pedagogického výzkumu
absentují a předkládaná analýza by měla tuto mezeru částečně zaplnit. Společně s již
realizovanými studiemi 4 upřesní klíčové aktivitě Management situaci na poli dalšího profesního
rozvoje realizovaného poskytovateli DVPP určenou členům vedení škol.

1. Metodický postup analýzy
1.1 Cíl analýzy
Cílem předkládané analýzy je získat přehled o současné struktuře nabídky vzdělávacích akcí
specificky zaměřených pro ředitele škol a školských zařízení a pro další členy vedení (zástupce
ředitele, vedoucí pedagogické pracovníky). Analýza si klade za cíl na základě kvantitativních údajů
popsat charakteristiky vzdělávací nabídky (poskytovatelé, délka trvání akce, akreditace, akce na
klíč, forma akce, počet účastníků, druh školy, cena, regionální rozložení nabídky, průměrná cena
dle krajů, rozložení nabídky během roku) a tematickou šíři nabídky vzdělávacích akcí.

1.2 Výběr vzorku a výběrová opora
S ohledem na cíl analýzy byl vybrán kvantitativně orientovaný metodologický přístup a jako metoda
pro sběr dat byla zvolena obsahová analýza, kterou lze pro účely tohoto textu definovat jako
„systematickou, objektivní, kvantitativní analýzu charakteristik sdělení“ 5. V našem případě je
sdělením vzdělávací nabídka pro ředitele českých škol a školských zařízení zveřejněná v online

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Reg. č: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363.
Jsme si vědomi, že na profesním rozvoji se nepodílí pouze oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ale
existují i další edukační aktivity (např. projekty, akce pořádané MŠMT, NÚV, zřizovateli apod.), jejich analýzu ovšem
neprovádíme, vycházíme ze zadání a potřeb klíčové aktivity Management. Analýza tak nezohledňuje vztahy mezi všemi
prvky profesního rozvoje ředitelů a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení, pouze předkládá podklady pro další
krok k vytvoření Modelu systému podpory profesního rozvoje vedení škol.
3
V celém textu se jedná o analýzu vzdělávací nabídky pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení.
4
Klienti a poskytovatelé systému DVPP In: Vstupní analýza DVPP v rámci předprojektové přípravy projektu IMKA;
Plitzová, H. Nesnadná pozice ředitelů škol; Hlavačková, A. Ředitel školy vs. manažer. Komparace vzdělávacích potřeb;
Trojan, V. Vzdělávání řídicích pracovníků v českém školství: programy a hodnocení jejich obsahu účastníky.
5
Neuendorf, K. A. The content analysis guidebook.
1
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prostředí. Jednotlivé vzdělávací akce byly do vzorku zařazovány na základě dostupnosti.
Zveřejněná vzdělávací nabídka přitom musela obsahovat požadované informace (viz níže).
Jednotka sběru dat byla tvořena každou konkrétní vzdělávací nabídkou, resp. realizace určité
vzdělávací akce, která byla v době sběru dat publikovaná v internetovém prostředí. Jednotkou
sběru dat tedy nebyl pouze seminář vymezený svým obsahem, ale jeho konkrétní realizace v určitý
čas a v určitém místě. Prakticky to znamená, že pokud byla obsahově tatáž akce nabízena ve
třech různých termínech a/nebo ve třech různých místech či provedeních 6, byla za jednotku sběru
dat považována každá z instancí vzdělávací akce v jednotlivých termínech a/nebo místech či
provedeních a každá byla při sběru dat zaznamenána zvlášť.
Klíčová kritéria pro zahrnutí určité nabídky vzdělávací akce do vzorku byla vymezena
následovně:
•
•

•

Nabídka vzdělávací akce musela obsahovat název nabízené vzdělávací akce. Samotná
tematická nabídka na klíč bez konkrétní specifikace nebyla do analýzy zahrnuta 7.
Nabízená vzdělávací akce musela být zaměřena specificky na ředitele škol a školských
zařízení (případně pro další členy vedení jako jsou např. zástupci ředitele, vedoucí pedagogičtí
pracovníci apod.). Do výběru tudíž nespadaly vzdělávací akce zaměřené na jiné pedagogické
pracovníky či všeobecně zaměřené vzdělávací akce určené pro všechny typy pedagogických
pracovníků.
Analýza je zaměřená na současnou vzdělávací nabídku, proto byly do vzorku zahrnuty
vzdělávací akce s termínem realizace od ledna 2018 do května 2019 8. V případě vícedenních
vzdělávacích akcí a akcí s delším obdobím realizace (např. série seminářů) musela alespoň
část akce probíhat ve vymezeném období, aby ji bylo možné do vzorku zahrnout. V případě
vzdělávacích akcí tzv. na klíč či na objednávku kritérium času nebylo relevantní, za akce tohoto
typu lze však považovat jen ty, u kterých to bylo na stránkách poskytovatele explicitně uvedeno
a zároveň šlo o konkrétní nabídku splňující první uvedený bod. Akce na klíč tedy byly zahrnuty
do vzorku.

Výběrovým kritériem naopak nebyla akreditace MŠMT (tzn., že byly zahrnuty i neakreditované
vzdělávací akce). Stejně tak pro výběr nehrála roli forma publikování nabídky v prostředí internetu
(tj. zda šlo např. o webovou stránku, online dokument či jiné formy). Způsob publikace vzdělávací
nabídky však musel umožňovat identifikování základní požadované informace specifikované výše.
Může se jednat o jinou cenovou nabídku, jiného lektora apod.
Nespecifickou nabídkou jsou myšleny nabídky typu: „Zrealizujeme seminář o time managementu na míru Vašim
potřebám“.

6
7

8

Období bylo takto nastaveno z důvodu, že informace o některých proběhlých vzdělávacích akcích z počátku roku 2018
již nemusely být v době sběru dat online dostupné, naopak některé akce ještě v období sběru dat nemusely být
zveřejněny. Proto byly do sběru zahrnuty také vzdělávací akce z období leden až květen 2019, tedy z období
zahrnujícího celý rok od začátku sběru dat. Zvolené časové období se snaží nedostatky časově limitovaného sběru dat
částečně kompenzovat právě tím, že období leden až květen je zahrnuto dvakrát, jak pro rok 2018, tak pro rok 2019.
Více v kapitole limity zvoleného postupu.
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Pokud některá z nabídek tyto informace neobsahovala (např. nebyl uveden čas konání či nebylo
řečeno, zda jde o vzdělávací akci pro ředitele), pak do vzorku nebyla zařazena 9.
Pro oporu výběru vzorku byl vytvořen seznam poskytovatelů DVPP, kteří nabízejí vzdělávací akce
pro ředitele, případně vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, a to pomocí dostupných
databází, katalogů a přehledů DVPP, zejména Databáze akcí DVPP spravované MŠMT
(dvpp.msmt.cz) či katalogu akcí DVPP (dvpp.info) v rámci webu EDUin (dvpp.eduin.cz). Seznam
z Databáze akcí DVPP spravovaný MŠMT tak tvořili poskytovatelé, kteří měli již dříve alespoň
jednu akci pro ředitele či vedoucí pracovníky akreditovanou (tj. pokud nějaký poskytovatel nikdy
neměl akreditované akce pro ředitele, nebyl do něj zařazen 10 – přestože by teoreticky nějaké akce
pro ředitele mohl nabízet). Tato skutečnost byla kompenzována druhým seznamem vytvořeným
pomocí aktuální nabídky z katalogu akcí DVPP v rámci webu EDUin, kde se nacházeli
i poskytovatelé, resp. akce, které dosud nebyly akreditovány.

1.3 Nástroj pro sběr dat
Pro potřeby analýzy byl vytvořen nástroj pro sběr dat – šlo o záznamový arch sloužící
k zaznamenávání údajů o konkrétních nabídkách vzdělávacích akcí pro ředitele. Níže následuje
zkrácený 11 seznam položek, které byly sledovány. Sledované proměnné (charakteristiky nabídky)
byly voleny s ohledem na to, jaké informace poskytovatelé DVPP v online prostředí zveřejňují.
Samotnému výběru těchto proměnných předcházela příprava, během které byly na několika
nabídkách analyzovány dostupné informace o vzdělávací nabídce a následně byl upraven konečný
seznam sledovaných proměnných.
Položky, které mají za názvem symbol *, jsou považovány za povinné, proto nemohly obsahovat
prázdnou hodnotu. Ostatní pole prázdnou hodnotu obsahovat mohla, a to v případě, kdy daný údaj
nebyl u dané vzdělávací akce uveden a nešlo ho ani odvodit.

9

Každá z jednotek sběru dat se posléze stala jednotkou analýzy.
Pochopitelně poskytovatelé vzdělávání z tohoto seznamu nabízeli rovněž akce neakreditované.

10

Nezkrácený seznam je dostupný v interním dokumentu projektu SYPO v 2.3.3.1.1 Nástroj pro sběr dat a metodický
postup.

11
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Tabulka 1: Sledované položky

Název položky

Zkrácený slovní popis položky

Položky sledující charakteristiku vzdělávací nabídky

Název poskytovatele* Název poskytovatele vzdělávací akce

Typ dat
Textová položka

Právní forma
poskytovatele*

Právní forma poskytovatele vzdělávací
Textová položka
akce

URL poskytovatele*

Odkaz na webové stránky
poskytovatele

Textová položka

Název akce*

Oficiální název akce

Textová položka

URL akce*

Odkaz na webové stránky vzdělávací
akce

Textová položka

Akreditace*

Indikátor toho, zda šlo o akreditovanou
Binární proměnná
akci MŠMT

Forma akce*

Forma vzdělávání deklarovaná
poskytovatelem

Kategorická proměnná

Akce na klíč*

Vzdělávací aktivita, která neměla
předem stanovený termín, cenu
a detailní obsah, určuje se podle
požadavků zájemce a možností
vzdělavatele

Binární proměnná

Termín (od)

Začátek vzdělávací akce

Číselná položka

Termín (do)

Konec vzdělávací akce

Číselná položka

Cena (Kč)

Cena v Kč za účast

Číselná položka

Cena (Pozn.)

Případná poznámka specifikující cenu Textová položka

Počet účastníků

Předpokládaný počet účastníků

Druh školy či
školského zařízení

Druh školy či školského zařízení, neníli druh uveden, má se za to, že se
13
Kategorická proměnná
jedná o všechny druhy škol
a školských zařízení

Kraj

Název kraje, ve kterém se uskutečňuje
Kategorická proměnná
vzdělávací akce

Město

Název města, ve kterém se
uskutečňuje vzdělávací akce

12

Číselná položka

Textová položka

Může nabývat hodnot: benchlearning, cyklus přednášek, cyklus seminářů, dílna/workshop, exkurze, konference,
konzultace, kurz, online kurz, přednáška, seminář, supervize, výcvik, webinář.
13
Může nabývat hodnot mateřská škola, základní škola, střední škola, konzervatoř, vyšší odborná škola a základní
umělecká škola, případně jejich odpovídajících kombinací (např. MŠ + ZŠ apod.). Školská zařízení nebyla rozlišována
z toho důvodu, že ani samotná vzdělávací nabídka je nerozlišovala, tzn., že vzdělávací nabídka byla označena jako „pro
ředitele škol a školských zařízení“.
12
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Položky sledující
tematickou šíři
vzdělávací nabídky

Jméno kontaktu

Jméno kontaktní osoby

Textová položka

Email kontaktu

Kontaktní e-mailová adresa

Textová položka

Telefon kontaktu

Kontaktní telefon

Číselná položka

Tematické zaměření
akce

Popis tematického zaměření akce
s využitím klíčových slov

Textová položka

Oblast standardu
ředitele*

Zaměření vzdělávací akce na základě
Kategorická proměnná
oblastí standardu ředitele

Fáze výkonu funkce
ředitele*

Zaměření vzdělávací akce na základě
15
Kategorická proměnná
fází výkonu funkce

14

1.4 Průběh sběru dat
Snahou bylo zachytit vzdělávací nabídku pro ředitele v co možná nejkompletnější podobě
a zároveň vzhledem k tomu, že tematické zaměření jednotlivých vzdělávacích akcí pro ředitele
mohlo být velmi široké, byl zvolen dvoufázový způsob vyhledávání vzdělávacích akcí pro
ředitele 16.
V první fázi proběhlo vyhledání a vytvoření seznamu poskytovatelů DVPP (viz výše), kteří nabízeli
nějaké vzdělávací akce pro ředitele škol a školských zařízení, mohlo se jednat jak o akce
akreditované, tak neakreditované.
Ve druhé fázi proběhla analýza webových stránek jednotlivých poskytovatelů z předem
vytvořeného seznamu poskytovatelů DVPP za účelem identifikace jejich aktuální nabídky
vzdělávacích akcí pro ředitele škol a školských zařízení 17. Nabízené vzdělávací akce nalezené na
stránkách poskytovatelů byly v rámci této fáze zaznamenávány do záznamového archu dle výše
uvedených kritérií.
Samotný sběr dat probíhal průběžně od května 2018 do poloviny července 2018. Během něj se
postupně začaly objevovat otázky, které bylo potřeba vyjasnit:
Může nabývat hodnot: vedení a řízení vzdělávání a výchovy, vedení postavené na hodnotách a vizích, vedení a řízení
druhých, vedení a řízení organizace, vedení a řízení sebe samého, jiné, nezařaditelné.
15
Může nabývat hodnot: fáze přípravy na výkon funkce ředitele školy, fáze výkonu funkce ředitele školy.
16
Postup, který by spočíval v definování a aplikaci vyhledávacího dotazu (či série vyhledávacích dotazů) v rámci
obecných internetových vyhledávačů, by byl prakticky nepoužitelný, jelikož by generoval příliš velké množství výsledků
(v případě obecně formulovaného dotazu), anebo by naopak mnoho relevantních nabídek pro ředitele nezachytil
(v případě úzce formulovaného dotazu).
17
Hledání na stránkách probíhalo ručně, obvykle přes nabídky v menu, jelikož většina stránek nedisponovala
fulltextovým vyhledáváním. Tento způsob hledání umožnil simulovat proces, který odpovídá hledání skutečných zájemců
o vzdělávací akci, tedy najít na stránkách poskytovatele informace o hledané akci. V některých případech bylo vyhledání
akce pro konkrétního pracovníka školy (v našem případě ředitele) poměrně obtížný úkol, jelikož bylo potřeba dostat se
přes několik úrovní menu na konkrétní akci a získat o ní alespoň základní informace.
14
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•

•

Při úvahách, jak kategorizovat proměnnou „Tematické zaměření akce“ se zvažovalo využití
některé z kategorizací/klasifikací oblastí školského managementu, která by pomohla tuto
problematicky operacionalizovatelnou proměnnou třídit. Nakonec se pro tuto položku
(proměnnou) zapisovala klíčová slova, uvedená v zaměření akce či popisu jejího obsahu. Tato
položka se dále v primárním zápisu netřídila. Ke kategorizaci tématu vzdělávací akce se však
při prvotním zápisu dat využila struktura standardu ředitele 18 (viz položka Oblast standardu
ředitele), který je rozdělen do pěti oblastí, jež definují profesní kompetence ředitele. Před
samotným sběrem dat tak bylo nutné vyjasnit, co jednotlivé kategorie proměnných v oblasti
standardu znamenají. Během samotného sběru dat pak bylo nutné pracovat společně
s předchozí položkou „tematické zaměření akce“, která obsahovala klíčová slova vyjadřující
zaměření akce. Na základě klíčových slov bylo možno odvodit, pod kterou oblast standardu
vzdělávací akce spadá 19.
Položka zahrnující „druh školy“ byla během sběru dat obohacena o varianty zahrnující
kombinaci škol – některé vzdělávací akce byly určeny pro více druhů škol např. pro mateřskou
a základní školu (MŠ+ZŠ), základní a střední školu (ZŠ+SŠ) apod. V případě, že u vzdělávací
akce nebyl uveden konkrétní druh školy, byla zvolena proměnná „všechny druhy“.

1.5 Limity zvoleného postupu
První z limitů, který lze uvést, je časové hledisko šetření. Analýza měla mimo jiné za cíl zmapovat
sezónnost nabídky vzdělávání pro ředitele a vedoucí pracovníky v internetovém prostředí a to, jak
se lišila v průběhu roku. Jak ovšem bylo výše zmíněno, šetření probíhalo od května do první
poloviny července 2018, nebylo tedy možné zachytit nabídku v časovém rozpětí leden 2018 až
květen 2019 zcela přesně. Důvodem bylo to, že v období sběru dat nemusely být již proběhlé akce
na webových stránkách vzdělavatelů dostupné či naopak některé vzdělávací akce nemusely být
ještě zveřejněny (i přesto, že budou v daném období probíhat). Sběr dat navíc musel proběhnout
v období, které mohou poskytovatelé využívat k přípravě vzdělávací nabídky pro následující školní
rok 20. Zahrnuté časové období se proto snaží tyto nedostatky jednorázového šetření částečně
kompenzovat tím, že období leden až květen bylo zahrnuto dvakrát, jak pro rok 2018, tak pro rok
2019.
Dalším limitem, se kterým se realizované šetření potýká, jsou samotné informace o vzdělávací
nabídce, resp. údaje o vzdělávacích akcích, jaké poskytovatelé na svých internetových stránkách
uvádí. Jedná se zejména o chybějící minimální a maximální počty účastníků a chybějící cenová
nabídka za akci21. V tomto případě nelze chybějící údaje kompenzovat.
18

Kariérní systém [online].
Ne vždy však bylo stejné klíčové slovo z tematického zaměření akce vhodné zařadit pod stejnou oblast, např. klíčové
slovo hospitace je ve většině případů uvedeno pod oblastí „Vedení a řízení vzdělávání a výchovy“, avšak v případě, že
se klíčové slovo vyskytuje v kombinaci s koučinkem, plánováním profesního rozvoje pedagogů apod. bylo přistoupeno
ke zvolení proměnné „Vedení a řízení druhých“. Šlo tedy také o spojení klíčových slov nebo k zařazení pomohl celkový
popis vzdělávací akce.
20
Sběr dat se v tomto období uskutečnil kvůli dodržení harmonogramu projektu, jelikož jsou na zprávu navázány další
aktivity projektu SYPO.
19

Hovoříme o pevně daných akcích, nikoliv o akcích tzv. na klíč, kde se cena a počet účastníků odvíjí od potřeb
zadavatele.
21

Strana 8

Nejasné bylo také vymezení formy akce. Při volbě odpovídající kategorie v záznamovém archu se
vycházelo primárně z informací uvedených vzdělavatelem, ovšem ani v tomto případě se popisy
nemusely shodovat. Poskytovatelé nemuseli rozlišovat mezi formu seminář a cyklus seminářů
apod. Do záznamového archu byla ovšem uvedena informace dle formulace poskytovatele.
V případě, že se informace o formě akce na internetových stránkách nenacházela, byla forma
odvozena z popisu vzdělávací akce.
U sledované položky „hodinová dotace“ poskytovatelé ne vždy uvedli, zdali se jednalo o školní
hodinu, tedy 45 minut nebo o jednotku času, tedy 60 minut. V záznamovém archu byla z tohoto
důvodu školní hodina i hodina zaznamenána stejnou jednotkou.

Strana 9

2. Charakteristiky nabídky vzdělávacích akcí pro ředitele
Celkově bylo ve sledovaném období leden 2018–květen 2019 zaznamenáno 601 akcí, které byly
explicitně určeny pro vzdělávání ředitelů a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení. Tyto
akce nabízelo celkově 48 poskytovatelů z celé České republiky. V následujících dvou
podkapitolách jsou uvedeny charakteristiky poskytovatelů vzdělávání a informace o nabízených
vzdělávacích akcích z hlediska délky trvání, možností individuální objednávky (akce na klíč),
akreditace, ceny, formy, počtu účastníků, rozložení akcí podle krajů a měst a podle sezónnosti
nabídky.

Charakteristika poskytovatelů vzdělávacích akcí
V České republice mohou další vzdělávání poskytovat jak právnické, tak fyzické osoby, z tohoto
důvodu může vzdělávací akce nabízet široká škála poskytovatelů. Pro potřeby analýzy byli,
vzhledem k jednoduššímu popisu výsledných dat, poskytovatelé roztříděni podle společných rysů
(viz tabulka 1).
Tabulka 2: Členění poskytovatelů

Kategorie

Popis kategorie

Právní forma zřízení

Přímo řízené
a příspěvkové
organizace

Primárním posláním je
poskytnutí podpory
školám v oblasti
profesního rozvoje.

přímo řízené organizace
MŠMT, MV
a příspěvkové
organizace

10

Soukromé společnosti

Primárním posláním je
podnikání v dané oblasti
za účelem vytváření
zisku.

společnosti s ručením
omezeným, soukromé
vysoké školy

22

Ostatní organizace
veřejného sektoru

Primární cílem není
vytváření zisku,
podnikání je pouze
doplňkovou činností
sloužící k podpoře
dosažení cílů
organizace.

obecně prospěšné
spolky, občanská
sdružení, zapsané spolky
a veřejné vysoké školy

16
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Počet zastoupení

Nejčastěji zastoupeným poskytovatelem DVPP pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských
zařízení z hlediska počtu akcí byl Národní institut pro další vzdělávání (NIDV), přímo řízená
organizace MŠMT, která z celkového počtu 601 akcí nabízela 231, což činí 38% zastoupení ve
vzorku. NIDV 22 byl ve sledovaném období největším poskytovatelem DVPP pro ředitele a vedoucí
pracovníky škol a školských zařízení v České republice.
Mezi další poskytovatele z kategorie přímo řízených a příspěvkových organizací, jež nabízeli více
než dvacet vzdělávacích akcí, se zařadila tři krajská pracoviště pro vzdělávání pedagogických
pracovníků. Byly jimi Vzdělávací institut Středočeského kraje (33 akcí, tj. 5,5% zastoupení ve
vzorku), Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum,
Nový Jičín (31 akcí, tj. 5,1% zastoupení ve vzorku) a Školské zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje (24 akcí, tj. 4% zastoupení ve vzorku).
Největším poskytovatelem vzdělávacích akcí pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských
zařízení ze soukromých společností byla z hlediska počtu akcí společnost Fakta s.r.o. – vzdělávací
zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků s 55 akcemi, tj. 9,1%
zastoupení ve vzorku a je tak v tomto vzorku druhým největším poskytovatelem vzdělávání pro
ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení 23 z hlediska počtu akcí v České republice.
Více než dvacet akcí nabízely ze soukromých společností také CIRCLE Education s.r.o. s 23
akcemi, tj. 3,8% zastoupení.
V kategorii ostatní organizace veřejného sektoru nabízely největší počet vzdělávacích akcí Aliance
pro rozvoj a výuku lyžování, snowboardingu, carvingu a skautingu ČR, o.s., celkem 14 akcí, tj. 2,3
% ze vzorku. Do této kategorie byly zařazeny také veřejné vysoké školy, ze kterých nejvíce
vzdělávacích akcí nabízela Univerzita Palackého v Olomouci, celkem 11 akcí, tj. 1,8 %.
V následujících grafech je zobrazen počet poskytovatelů dle kategorie v absolutních číslech
(obrázek 1) a jejich procentuální zastoupení dle počtu akcí, které nabízejí ve sledovaném období
(obrázek 2).

NIDV disponuje 13 krajskými pracovišti, jedním centrálním pracovištěm a dvěma učebními středisky. Realizace
profesního rozvoje pedagogů všech skupin je jeho posláním, proto není toto zastoupení překvapivé.
23
Kvůli plynulosti textu dále zkracujeme také pouze na „vzdělávání pro ředitele“.
22
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Počet poskytovatelů vzdělávání dle kategorie
(v absolutních číslech)

10
16

22

Přímo řízené a příspěvkové organizace

Soukromé společnosti

Ostatní organizace veřejného sektoru

Obrázek 1: Počet poskytovatelů vzdělávání dle kategorie (v absolutních číslech)

Zastoupení poskytovatelů dle počtu akcí (v procentech)

10%

32%
58%

Přímo řízené a příspěvkové organizace

Soukromé společnosti

Obrázek 2: Zastoupení poskytovatelů dle počtu akcí (v procentech)
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Ostatní organizace veřejného sektoru

Pokud oba zobrazené grafy porovnáme, z dat vyplývá, že poskytovatelé z kategorie přímo
řízených a příspěvkových organizací (ve vzorku zastoupeno 10 organizacemi) nabízeli 58 % všech
akcí určených pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení. To lze připsat tomu, že
přímo řízená organizace MŠMT, resp. NIDV vznikla s cílem garantovat dostupnost, kvalitu
a komplexnost metodické podpory a vzdělávacích a konzultačních služeb 24 v rámci celé České
republiky. Příspěvkové organizace zastoupené ve vzorku, jedná se o organizace zřizované krajem,
jsou zakládány za účelem zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a koordinaci
podpůrných činností pro školy a školská zařízení 25 a reagují na potřeby vzdělávání ředitelů
a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení na úrovni samosprávných celků. Oproti tomu
více než dvojnásobek poskytovatelů z kategorie soukromé společnosti nabízel 32 % akcí pro
ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení. Třetí kategorie, ostatní organizace
veřejného sektoru, jež byly ve vzorku zastoupeny 16 poskytovateli, nabízejí z celkového počtu
pouze 10 % zmíněných vzdělávacích akcí. Toto nízké procentuální zastoupení vychází zejména
z právní formy poskytovatele. Jelikož tyto organizace nabízejí vzdělávací akce jako svoji vedlejší
činnost, která pokrývá jiné náklady organizace, není pro tyto poskytovatele nabízení DVPP pro
ředitele a vedoucí pracovníky prioritou. Z tohoto důvodu nabídka od těchto poskytovatelů není na
trhu ve větší míře zastoupena.

2.2 Charakteristika vzdělávacích akcí
Vzdělávání pedagogických pracovníků v České republice může nabývat různých podob – podle
délky trvání, podle toho, zdali se jedná o akce na klíč nebo o akreditované akce. Různý může být
také počet účastníků, forma studia a mnoho dalších charakteristik. Následující podkapitola
popisuje tyto charakteristiky vzdělávací nabídky pro ředitele.
Délka trvání akcí
Pro lepší orientaci byla délka trvání akcí rozdělena do tří kategorií:
1. Jednorázové – jedná se o akce, které mají dobu trvání do 8 hodin. Zpravidla se jedná o akce

konané během jednoho dne.
2. Krátkodobé – jedná se o akce, které trvají od 9 do 40 hodin.
3. Dlouhodobé – jedná se o akce, které mají dobu trvání více než 40 hodin. Jsou zde zařazena
také studia pro ředitele škol a školských zařízení
Graf (obrázek 3) zobrazuje procentuální zastoupení počtů akcí dle délky trvání. Z grafu je patrné,
že v nabídce vzdělávání pro ředitele a vedoucí pracovníky byly nejčastěji zastoupeny akce
jednorázové, tedy maximálně osmihodinové (406 akcí, tj. 68 %), následně akce krátkodobé (120
akcí, tj. 20 %) a nejméně byly zastoupeny akce dlouhodobé (43 akcí, tj. 7 %). Akce, u kterých
nebyla uvedena hodinová dotace, se vyskytly ve 32 případech, tj. v 5 % případů.

Viz NIDV – Národní institut pro další vzdělávání https://www.nidv.cz/o-nas/poslani
Viz KVIC – Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín,
příspěvková organizace, https://www.kvic.cz/stranka/10/O_nas/Zakladni_udaje či SSŠ Brno – Středisko služeb školám
a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, http://sssbrno.cz/o-nas
24
25
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Počet akcí dle délky trvání (v procentech)
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Dlouhodobé akce

Neurčeno

0,00%
Jednorázové akce

Krátkodobé akce

Obrázek 3: Počet akcí dle délky trvání (v procentech)

U nabízených jednorázových vzdělávacích akcí byla nejčastější délka trvání 8 hodin (v 173
případech, tj. 42,6 %), dále v pořadí byla 6hodinová dotace (v 109 případech, tj. 26,8 %). Jak
ovšem bylo v kapitole průběh sběru dat zmíněno, poskytovatelé DVPP ne vždy uvedli, zdali
v rámci nabízené akce operují se školní 45minutovou hodinou, či se jedná o 60minutovou
hodinu 26. Pouze v jednom případě byl seminář dvouhodinový a v pěti případech jednohodinový.
Nabízené krátkodobé vzdělávací akce měly, oproti jednorázovým, větší rozpětí – 9 až 40 hodin,
tedy s délkou do jednoho pracovního týdne. U těchto vzdělávacích akcí byla ve vzorku nejčastěji
zastoupená délka trvání 16 hodin (v 57 případech, tj. 46 %). Do 16 hodin bylo nabízeno 72,6 %
z krátkodobých akcí, do 24 hodin se nabízelo 14,5 % akcí. Do 32 hodin se nabízelo 8,8 % akcí, do
40 hodin pak pouze 4 % krátkodobých akcí.
Dlouhodobé vzdělávací akce, tedy ty, které byly nabízeny v délce více než 41 hodin, byly nejčastěji
zastoupeny 100hodinovou akcí (8krát, tj. 19 %). Mezi 41 až 99 hodinami se v této kategorii
pohybovalo 40 % akcí. V rozmezí 100 a více hodin se nacházelo 60 % z dlouhodobých akcí.
Jednalo se o studia pro ředitele škol a školských zařízení 27 a studia pro vedoucí pedagogické
pracovníky 28.
Akce na klíč
Během sběru dat byla sledována mj. charakteristika „akce na klíč“, tedy nabídka akcí tzv. na
termín, akcí, které nemají pevně stanovené datum (případně ani detailní program). Akce
V přepočtu na minuty se v obou případech jedná o 360 minut.
Studium pro ředitele škol a školských zařízení musí podle §5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. a §5 vyhlášky
č. 317/2005 Sb., nabývat minimálně 100 vyučovacích hodin.
28
Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky by mělo probíhat pouze na úrovni vysokých škol v rámci celoživotního
vzdělávání. Minimální rozsah stanovený vyhláškou je 350 hodin (§ 7 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
26
27
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i následná cena se odvíjí od požadavků zájemce a možností poskytovatele. Z celkového počtu 601
akcí bylo 21,4 % akcí nabízeno na klíč (tj. 129 akcí). Ve 118 případech je nabízely soukromé
společnosti 29. V pěti případech akce nabízely přímo řízené a příspěvkové organizace a pouze
jedna obecně prospěšná společnost nabízela šest akcí na klíč. Akce na klíč byly ve vzorku
z největší části nabízeny soukromými společnostmi, data zachycuje následující graf (obrázek 4).

Akce na klíč (v absolutních číslech)

0

129

472

118

5
6

Ne

Ano

Soukromé společnosti

Přímo řízené a příspěvkové organizace

Ostatní organizace veřejného sektoru
Obrázek 4: Akce na klíč (v absolutních číslech)

Akreditace
V rámci analýzy byla sledovanou charakteristikou také akreditace, tedy zda vzdělávací akce pro
ředitele byla či nebyla akreditována MŠMT. V 85 % (tj. 513 akcí) se jednalo o akce akreditované,
v 15 % (tj. 88) případů o akce neakreditované. Nejvíce (63) neakreditovaných akcí nabízely přímo
řízené a příspěvkové organizace, 15 neakreditovaných akcí nabízely soukromé společnosti a 10
ostatní organizace veřejného sektoru. Žádná neakreditovaná akce nebyla dlouhodobá, tzn.
všechny akce přesahující 41 a více hodin ve vzorku byly akreditovány. Co se týče témat
vzdělávacích akcí, které nebyly akreditovány, jednalo se zejména o projektové řízení (26 případů)
a akce zaměřující se na proškolení ředitelů a vedoucích pracovníků v oblasti legislativy (27
případů), z čehož se nejčastěji jednalo o vzdělávací akce k obecnému nařízení o ochraně
osobních údajů (dále GDPR) a k bezpečnosti práce a požární ochraně (dále BOZP a PO).
29

Devět společností s ručením omezeným a jedna soukromá vysoká škola.
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Akreditované akce (v absolutních číslech)
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Obrázek 5: Akreditované akce (v absolutních číslech)

Forma vzdělávací akce
Nejčastěji nabízenou formou 30 vzdělávací akce pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských
zařízení byl seminář, který byl ve vzorku zastoupen v 64 %. Poskytovatelé DVPP jako druhou
nejčastější formu volili kurz, bylo tomu tak v 30 %. Naopak formy dílna/workshop, cyklus seminářů,
konference a výcvik byly ve vzorku zastoupeny velmi okrajově, celkově jen 6 %. Ostatní formy
vzdělávacích akcí nebyly ve vzorku zastoupeny vůbec.

Forma vzdělávací akce byla tříděna v souladu s informací nalezenou v internetové nabídce. K určité nevyjasněnosti
mohlo docházet přinejmenším u dlouhodobých akcí typu studium. Ty byly v některých případech označeny jako
semináře, v jiných jako cyklus seminářů. Lze usuzovat, že poskytovatelé označují dominující výukovou formu v rámci
studia. V úhrnu však zanikne např. informace o tom, že součástí těchto studií jsou také stáže, e-learning apod.
30
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Forma vzdělávací akce (v absolutních číslech)
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0
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Obrázek 6: Forma vzdělávací akce (v absolutních číslech)

Počet účastníků
S typem akcí obvykle souvisí také počet účastníků. Z 601 zaznamenaných akcí byl uvedený počet
účastníků pouze ve 49 případech, tj. v 8 %. Průměrný počet účastníků byl 16 osob na vzdělávací
akci, rozpětí se pohybovalo od 10 do 30 osob, nejčastěji byl zastoupený počet 15 osob. Údaje
o počtech účastníků nebyly ve většině případů u vzdělávací nabídky zveřejněny. Mohlo by se však
jednat o jednu z charakteristik, která by při výběru vzdělávací akce mohla pro zájemce hrát roli.
Druh školy
Graf (obrázek 6) zachycuje zaměření vzdělávací nabídky na druhy škol. V 68 % byly akce
nabízeny pro všechny ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení bez rozdílu 31. Dále
byly v 14 % nabízené akce zaměřeny pouze na ředitele či vedoucí pracovníky mateřských škol, v 7
% pak na kombinaci základních a středních škol. Kolem 3 % ze všech nabízených akcí bylo
určeno pro základní školy, kombinaci mateřských a základních škol a základní umělecké školy.
Méně než jedno procento bylo určeno kombinaci mateřských, základních a středních škol a školám
středním.
V případě, že poskytovatel informaci neuvedl, předpokládalo se, že akce byla nabízena všem druhům škol a byla
zařazena pod tuto kategorii.

31
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Počet akcí dle zaměření druhu školy (v absolutních číslech)
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Obrázek 7: Počet akcí dle zaměření druhu školy (v absolutních číslech)

Cena
Důležitým faktorem pro výběr vzdělávací akce je pro mnoho škol její cena. Ve sledovaném období
činila průměrná cena všech zaznamenaných akcí 2 013 Kč, což znamená 111 Kč/hod. Po
vyfiltrování akcí, které byly poskytnuty zdarma, byla průměrná cena všech akcí 2 599 Kč, což
znamená 130 Kč/hod 32. Nejvíce vzdělávacích nabídek pro ředitele se pohybovalo do 1 180 Kč,
nejčastěji zastoupené byly vzdělávací nabídky za 700 Kč (31krát), 800 Kč a 990 K3 (v obou
případech 21krát) a 1 850 Kč (20krát) 33. Následující tabulky rozlišují cenu nabízených akcí podle
průměrné ceny za délku akce, podle kategorie poskytovatele a dle akreditace.
Průměrná výše ceny za jednorázové akce se pohybovala okolo 800 korun, pokud ovšem
odečteme akce, které byly nabízeny zdarma, průměrná cena činila 1 077 Kč. Podobný nárůst
průměrné ceny je patrný také u akcí krátkodobých, kdy průměrná cena činila 2 149 Kč, ovšem po
odečtení akcí zdarma a na klíč to bylo již 2 707 Kč. Průměrná cena za dlouhodobou akci činila
12 250 Kč.
Pokud se podíváme na průměrnou cenu za nabízenou akci v přepočtu na koruny za hodinu bez
akcí zdarma, zjistíme, že nejnákladnější byly akce jednorázové s 179,50 Kč/hod., v průměru
nejnižší sazbu za hodinu měly akce dlouhodobé, s 107,40 Kč/hod. S délkou akcí se tedy snižovala
hodinová sazba, až o 67 %.
Při výpočtu průměrné ceny se nepracovalo se vzdělávacími nabídkami, jejichž cena nebyla dohledatelná, jelikož
mohly snižovat průměrný počet hodin.
33
Medián = 1 180 Kč, modus = 700 Kč.
32
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Tabulka 3: Průměrné ceny dle délky akcí

Jednorázové akce

Krátkodobé akce

Dlouhodobé akce

Průměrná cena za akci

793 Kč 34

2 149 Kč 35

12 250 Kč

Průměrná cena bez akcí zdarma

1 077 Kč

2 707 Kč

12 250 Kč

Průměrná cena za hodinu

132,10 Kč/hod.

113,10 Kč/hod.

107,40 Kč/hod.

Průměrná cena za hodinu bez akcí zdarma

179,50 Kč/hod.

142,40 Kč/hod.

107,40 Kč/hod.

Cenu můžeme rozlišit také z hlediska kategorie poskytovatele. Nejlevnější vzdělávací akce
nabízely ve vzorku přímo řízené a příspěvkové organizace. Průměrná cena za akci činila 1 157 Kč,
pokud odečteme akce zdarma, průměrná cena byla 1 701 Kč. Oproti tomu akce nabízené
soukromými poskytovateli měly průměrnou cenu 3 582 Kč a ostatní organizace veřejného sektoru
pak 4 766 Kč, tyto organizace ovšem nabízely zpravidla akce, které mají delší časovou dotaci.
Více vypovídající hodnotu má průměrná cena za hodinu. Přímo řízené a příspěvkové organizace
nabízely vzdělávací akce v průměru (bez akcí zdarma) za 100 Kč/hod., což je nejnižší cena ze
všech tří kategorií. Za podobnou průměrnou cenu své akce nabízely také ostatní organizace
veřejného sektoru, ta činila 116,20 Kč/hod. Naopak soukromí poskytovatelé nabízeli vzdělávací
akce pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení v průměru za 199 Kč/hod.
Vzdělávání pro ředitele nabízené soukromými společnostmi bylo ve vzorku o 99 % dražší než
vzdělávání nabízené přímo řízenými a příspěvkovými organizacemi a o 71 % dražší než
vzdělávání nabízené ostatními organizacemi veřejného sektoru.
Tabulka 4: Průměrné ceny dle kategorie poskytovatele

Průměrná cena za akci
Průměrná cena bez akcí zdarma
Průměrná cena za hodinu
Průměrná cena za hodinu bez akcí zdarma

Přímo řízené
a příspěvkové
organizace

Soukromé
organizace

Ostatní
organizace
veřejného
sektoru

1 157 Kč 36

3 582 Kč

4 766 Kč

1 701 Kč

3 582 Kč

4 766 Kč

82,60 Kč/hod.

199 Kč/hod.

116,20 Kč/hod.

100 Kč/hod.

199 Kč/hod.

116,20 Kč/hod.

Při porovnání nabízených akcí dle akreditace vyplynulo, že průměrná cena za akreditovanou
vzdělávací akci byla vyšší, než za akci neakreditovanou i při odečtení akcí zdarma. To vyplývá
Včetně 90 akcí nabízených zdarma, tj. za 0 Kč.
Včetně 20 akcí nabízených zdarma, tj. za 0 Kč.
36
Včetně 110 akcí nabízených zdarma, tj. za 0 Kč.
34
35
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zejména z toho, že u neakreditovaných akcí nenalezneme žádnou dlouhodobou akci (tedy
takovou, která převyšuje 41 hodin). Ovšem když se podíváme na průměrnou cenu za hodinu,
neakreditované akce měly průměrně vyšší hodinovou sazbu, téměř jednou tolik.
Tabulka 5: Průměrné ceny dle akreditace

Akreditované

Neakreditované

2 177 Kč 37

1 213 Kč 38

2 672 Kč

2 097 Kč

Průměrná cena za hodinu

108,80 Kč/hod.

173,20 Kč/hod.

Průměrná cena za hodinu bez akcí zdarma

121,40 Kč/hod.

233 Kč/hod.

Průměrná cena za akci
Průměrná cena bez akcí zdarma

V nabídce vzdělávání pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení bylo
zaznamenáno 110 akcí (tj. 14,2 %), které byly označeny jako akce zdarma. Jediným
poskytovatelem těchto akcí byl Národní institut pro další vzdělávání. Prostřednictvím MŠMT či
Evropských strukturálních fondů jsou NIDV poskytovány dotace na resortní či evropské projekty,
jež jsou zaměřeny na taková témata dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, která jsou
v prioritách vzdělávací politiky. Vzdělávací akce zdarma mohou pravděpodobněji zaručit vyšší
účast na vzdělávání a tím také informovanost členů vedení v oblasti priorit.

Akce zdarma (v absolutních číslech)
0

110

494

Zdarma

Placené

Obrázek 8: Akce zdarma (v absolutních číslech)

37
38

Včetně 75 akcí nabízených zdarma, tj. za 0 Kč.
Včetně 35 akcí nabízených zdarma, tj. za 0 Kč.
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Regionální rozložení vzdělávací nabídky
Rozložení nabídky DVPP pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení z hlediska
krajů zobrazuje následující graf (obrázek 9). Nejvíce zastoupeným krajem v počtu nabízených akcí
byl ve vzorku kraj Moravskoslezský s 65 vzdělávacími akcemi 39, za ním Hlavní město Praha s 54
nabízenými akcemi. Na třetí pozici se umístil Jihomoravský kraj jako druhý největší kraj s počtem
škol, celkem s 53 nabízenými vzdělávacími akcemi pro ředitele a vedoucí pracovníky škol
a školských zařízení. Mezi kraje s poměrně velkou vzdělávací nabídkou pro ředitele se zařadil také
kraj Královéhradecký s 42 akcemi. Naopak kraje s nejmenším počtem vzdělávacích nabídek jsou
Karlovarský (14 akcí) a Zlínský (17 akcí) 40. Vzdělávacích akcí, u kterých nebylo označeno místo
konání, bylo 127 – ve 126 případech se jednalo o akce na klíč.

Počet nabízených akcí dle krajů (v absolutních číslech)
140

127

120
100
80
65
60

54

53
42

40
23
20

14

35

22

31

26

29

29

34
17

0

Obrázek 9: Počet nabízených akcí dle krajů (v absolutních číslech)

Obrázek 10 znázorňuje rozložení vzdělávací nabídky podle měst. Z mapy je na první pohled patrné, že
Vysočina, jižní a západní Čechy nabízely vzdělávací akce pro ředitele a vedoucí pracovníky pouze
v krajských městech, nikoliv v okresních, jak je tomu u ostatních krajů. Nabízí se otázka, zdali ve sběru
Moravskoslezský kraj (1 108 škol) je po Středočeském (1 567 škol) a Jihomoravském (1 348 škol) třetí největší kraj
v přepočtu na počet škol, započítány jsou MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ (Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele
2017/2018).
40
Karlovarský kraj je nejmenší kraj na počet škol, pouhých 291 škol (naopak Zlínský kraj se řadí mezi průměrně velké
kraje na počet škol (680 škol) (Statistická ročenka školství – výkonové ukazatele 2017/2018).
39
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dat nedošlo k chybě a akce v okresních městech nebyly zaznamenány. Data však můžeme
interpretovat z hlediska demografických a geografických údajů, které nám mohou poskytnout
vysvětlení k tomuto malému pokrytí poměrně velkého území.
Plzeň samotná měla v nabídce 29 vzdělávacích akcí, České Budějovice 23 a Jihlava 21, ve srovnání
např. krajské město Olomouc nabízelo 26 akcí, celý kraj pak 31, což znamená, že pouze 5 akcí bylo
nabízeno v okresních městech. Jihočeský i Plzeňský kraj patří mezi průměrně velké kraje v počtu
obyvatel, kraj Vysočina mezi menší, ovšem všechny tři se řadí na poslední tři příčky v hustotě
zalidnění. Zároveň to jsou kraje rozlohou největší, obyvatelstvo se nekoncentruje v jednom centru, ale
je více rozloženo na celém území, obvykle do menších měst nebo vesnic. To může být důvodem, proč
se poskytovatelé vyskytují pouze v krajských městech, která stahují poptávku z celého kraje.
Mezi oblasti, které byly oproti zbytku republiky méně pokryté, můžeme zařadit také Jesenicko,
jihovýchod Moravy a oblast Krkonoš – tato území mají hornatý reliéf a nachází se na nich parky či
chráněné oblasti.
Poměrně hustě byla ve sledovaném období naopak pokryta oblast Ústeckého kraje, ten se sice
počtem škol řadí ke středně velkým krajům41, ovšem dlouhodobě vynakládá vysoké prostředky do
vzdělávání42.

Obrázek 10: Mapa rozložení vzdělávací nabídky podle měst

Ústecký kraj se nachází na šesté příčce ve velikosti krajů podle počtu škol (769 škol) (Statistická ročenka školství −
výkonové ukazatele 2017/2018).
42
Ústecký kraj a obce vydaly ve školním roce 2017/18 do vzdělání více než 8,8 mld. Kč, v přepočtu výdajů na počet škol
v kraji se Ústecký kraj řadí na druhou pozici za Prahu ve výdajích do vzdělávání (Statistická ročenka školství − výkonové
ukazatele 2017/2018).
41
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Průměrná cena za hodinu dle krajů
Z hlediska krajů lze rozlišit také průměrnou cenu za vzdělávací akci. Průměrné ceny za hodinu
jsou zobrazeny v grafu (obrázek 11). Žlutou barvou je značena průměrná cena všech akcí,
oranžovou pak průměrná cena akcí bez akcí zdarma 43. Rozpětí průměrných cen za hodinu bylo
poměrně velké, nejlevnější bylo 56,50−67,90 Kč/hod. ve Zlínském kraji, nejdražší naopak v kraji
Jihočeském 131−180,10 Kč/hod.
To může být zapříčiněno sběrem dat, který neprobíhal v průběhu celého kalendářního roku, ale
pouze během dvou měsíců. Zároveň sběr probíhal v období, kdy poskytovatelé mohou
připravovat nabídku DVPP na nadcházející školní rok. Například ve Zlínském kraji byly
zaznamenány pouze nabídky NIDV a jednoho soukromého vzdělavatele. Sběr tak
pravděpodobně nemohl zachytit všechny vzdělávací akce, což mohlo zapříčinit, že průměrné
ceny vzdělávacích akcí pro ředitele a vedoucí pracovníky jsou velmi rozdílné. Cenu také
znatelně snižují dlouhodobé akce, viz tabulka 2.
Naopak důvodem, který by mohl vysvětlit nízké ceny za hodinu v krajích, je to, že školy vydávají
velmi rozdílné částky za DVPP pro pedagoga 44, pohybují se mezi 400 Kč až 2 670 Kč, průměrná
hodnota pak činí něco málo přes 1 000 Kč 45 na jednoho pedagoga ve škole. V případě, že je v kraji
více poskytovatelů, kteří nabízejí podobné DVPP pro ředitele, může být cena konkurenčním
prostředím snižována.

První je uvedena vždy cena všech vzdělávacích akcí, druhá je uvedená cena vzdělávacích akcí bez akcí zdarma.
Včetně ředitele.
45
Vstupní analýza DVPP v rámci předprojektové přípravy projektu IMKA.
43
44

Strana 23

Průměrná cena za vzdělávací akci dle krajů (v Kč/hod.)
130,70 Kč
134,20 Kč

Hlavní město Praha

131,00 Kč

Jihočeský kraj

180,10 Kč
167,50 Kč
178,50 Kč

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj

74,60 Kč

Kraj Vysočina

62,10 Kč
74,70 Kč

108,80 Kč

97,30 Kč

Královéhradecký kraj

118,00 Kč

82,50 Kč
94,50 Kč

Liberecký kraj

121,50 Kč
129,70 Kč

Moravskoslezský kraj

103,00 Kč

Olomoucký kraj

142,50 Kč

85,80 Kč
95,30 Kč

Pardubický kraj

69,60 Kč
79,40 Kč

Plzeňský kraj

90,20 Kč
97,10 Kč

Středočeský kraj

79,50 Kč

Ústecký kraj

122,70 Kč

56,50 Kč
67,90 Kč

Zlínský kraj

Průměrná cena

Průměrná cena bez akcí zdarma

Obrázek 11: Průměrná cena za vzdělávací akci dle krajů (v Kč/hod.)
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Rozložení nabídky během roku
V časovém úseku od ledna 2018 do března 2019 bylo z 601 akcí zaznamenáno 431, které měly
stanovené datum konání. Celkem 170 akcí nemělo stanovené datum a z nich bylo 127 na klíč.
Graf (obrázek 12) zobrazuje údaje v časové řadě podle počtu akcí v měsíci. Pokud se podíváme
na rozložení grafu, zjistíme, že nejvíce akcí (52 %) je nabízeno na podzim, s vrcholem v říjnu.
Naopak v prosinci je znatelný propad, který může být zapříčiněný nadcházejícím koncem
kalendářního roku 46. Od ledna, kdy se ve školách uzavírá první pololetí, pak můžeme sledovat
mírný nárůst do března (v tomto období bylo nabízeno 22 % ze všech akcí), ovšem nárůst nebyl
tak markantní, jako na začátku prvního pololetí. V dubnu a květnu nabídka opět klesá,
pravděpodobně v souvislosti s příjímacími zkouškami na střední školy a s maturitami, kdy bývají
školy a pedagogové vytíženi. Na konci školního roku, tedy v červnu se naopak opět nabízí prostor
pro účast na vzdělávacích akcích. V období letních prázdnin nebyla nabídka DVPP pro ředitele
a vedoucí pracovníky příliš velká, ve vzorku, se kterým se pracovalo, byly nabízené červencové
akce zpravidla na začátku měsíce, všechny srpnové vzdělávací akce pak až v druhé polovině
srpna, kdy se pedagogové opět vrací do škol před začátkem školního roku.

Počet akcí v daném měsíci (v absolutních číslech)
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Obrázek 12: Počet akcí v daném měsíci v absolutních číslech
Prosinec lze vnímat ve vzdělávání jako „poloviční měsíc“, neboť zpravidla zahrnuje až kolem desíti dnů volna, ve
kterém nelze vzdělávací akce realizovat.
46
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Ve sledovaném období leden 2018–květen 2019 bylo zaznamenáno 601 akcí, které byly explicitně
určeny pro vzdělávání ředitelů a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení. Akce nabízelo
celkem 48 poskytovatelů z České republiky.
Nejméně zastoupení poskytovatelé ze vzorku – přímo řízené a příspěvkové organizace nabízely
nadpoloviční většinu (58 %) všech vzdělávacích akcí určených pro ředitele a vedoucí pracovníky
škol a školských zařízení. Soukromé společnosti nabízely 32 % a ostatní organizace veřejného
sektoru zbývajících 10 % akcí.
Délka trvání vzdělávacích akcí pro ředitele a vedoucí pracovníky se nejčastěji pohybovala do osmi
hodin (68 % nabízených akcí), následovaly akce od 8 do 40 hodin, tj. akce krátkodobé (20 %)
a nejméně byly zastoupeny akce dlouhodobé, 41 hodin a více (7 %).
Akce na klíč byly ve vzorku zastoupeny v 21 % případů, z větší části byly nabízeny soukromými
poskytovateli.
Vzorek nezachycoval pouze akreditované, ale také neakreditované vzdělávací akce, bylo tomu tak
v 15 % případů. Nejčastěji byly neakreditované akce nabízeny přímo řízenými a příspěvkovými
organizacemi. Témata neakreditovaných akcí byla ve vzorku zaměřena zejména na projektové
řízení a na oblast legislativy, nejčastěji pak k GDPR a BOZP a PO.
Poskytovatelé jako nejčastější formu vzdělávací akce volili seminář a kurz. Ostatní formy jako
konference, workshopy, cykly seminářů byly zastoupeny velmi okrajově.
Pouze v 9 % případů byla u nabízených akcí informace o počtu účastníků, průměrně se jednalo
o 16 osob na vzdělávací akci.
Většina nabízených akcí (68 %) byla určena pro všechny druhy škol. Celkem 14 % akcí bylo
určeno pro ředitele a vedoucí pracovníky škol mateřských, 7 % pro ZŠ+SŠ, ostatní školy a jejich
kombinace byly zaznamenány v méně než 3 %.
Průměrná cena za všechny vzdělávací akce ve vzorku činila 2 013 Kč, což bylo 111 Kč/hod. Po
odebrání akcí, které byly nabízeny zdarma, se průměrná cena vyšplhala na 2 599 Kč, tedy 130
Kč/hod. Při porovnání cen v kategoriích dle délky trvání akce, poskytovatele a akreditace bylo ve
vzorku zjištěno, že krátkodobé akce byly v přepočtu na Kč/hod. nejdražší, jinými slovy s délkou
akcí se snižovala jejich cena za hodinu. Při porovnání cen dle poskytovatele z dat vyplynulo, že
nejlevnější vzdělávací akce nabízely přímo řízené a příspěvkové organizace, které byly v průměru
a v přepočtu na hodinu o polovinu levnější než akce nabízené soukromými poskytovateli.
Neakreditované akce měly průměrnou hodinovou sazbu vyšší než akce akreditované.
Akce zdarma byly nabízeny v 14 % případů a jejich jediným poskytovatelem ve vzorku byl NIDV.
Nejčastěji zastoupeným krajem v nabídce vzdělávacích akcí pro ředitele a vedoucí pracovníky byl
kraj Moravskoslezský, dále Hlavní město Praha a kraj Jihomoravský. Naopak nejméně akcí bylo
nabízeno v kraji Karlovarském a Zlínském.
Z hlediska krajů byla rozlišena také průměrná cena za vzdělávací akci. Nejlevnější vzdělávací akce
pro ředitele a vedoucí pracovníky byly nabízeny v kraji Zlínském (v přepočtu za 67,90 Kč/hod.),
nejdražší naopak v kraji Jihočeském (v přepočtu 180 Kč/hod.)
Nejvíce vzdělávacích nabídek pro ředitele bylo během školního roku nabízeno na podzim,
s vrcholem v měsíci říjnu (52 %), druhé období, kdy nabídka stoupala, bylo od ledna do poloviny
dubna (22 %) a těsně před koncem školního roku, tedy v červnu. Měsíce, kdy jsou školy zatíženy
přijímacími zkouškami, maturitami či svátky a mají prázdniny, nebyly příliš zastoupeny.
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3. Tematická šíře nabídky vzdělávání pro ředitele a další členy vedení
V následující části analýzy jsou prezentována témata, která byla ve vzdělávací nabídce pro
ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení zastoupena. Témata jsou prezentována
podle výkonu funkce ředitele a podle oblasti standardu ředitele.

3.1 Akce dle fáze výkonu funkce ředitele
Většina z nabízených akcí byla určena pro ředitele anebo vedoucí pracovníky škol a školských
zařízení, kteří již vykonávali svou funkci. Bylo tomu tak u 567 nabízených vzdělávacích akcí, což
činí 94 %. Zbývajících 34 nabízených akcí bylo určeno pro ředitele či vedoucí pracovníky škol
a školských zařízení, kteří se připravují 47 na výkon funkce ředitele školy. Z toho se ve 23 případech
jednalo o studium pro ředitele škol a školských zařízení (rozsah studia min. 100 hodin) a ve třech
o studia pro vedoucí pedagogické pracovníky (rozsah studia min. 350 hodin), v pěti případech se
jednalo o další přípravné kurzy (např. příprava na konkurzní řízení, nástup do funkce ředitele). Ve
třech případech se jednalo o studia, zaměřující se na prvních 100 dní ve funkci ředitele školy
(převzetí školy po předchozím řediteli, práce s pedagogy, plánování). Data jsou znázorněna
v grafu (obrázek 13).

Počet akcí dle fáze výkonu funkce ředitele (v absolutních číslech)
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Obrázek 13: Počet akcí dle fáze výkonu funkce ředitele (v absolutních číslech)
Vzdělávací akce DVPP, v jejichž rámci je realizováno studium pro ředitele škol a školských zařízení, jsou zde řazeny
do fáze přípravy na výkon funkce, přestože ředitelé si mohou doplňovat kvalifikační studium až v okamžiku, kdy již
fakticky vykonávají funkci ředitele školy.

47
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3.2 Oblast standardu ředitele
V rámci sběru dat bylo sledováno zaměření každé nabízené vzdělávací akce podle oblasti
standardu ředitele. Předem bylo na základě standardu ředitele 48 definováno 5 oblastí – vedení
a řízení vzdělávání a výchovy, vedení postavené na hodnotách a vizích, vedení a řízení druhých,
vedení a řízení organizace a vedení a řízení sebe samého. V grafu (obrázek 14) jsou zobrazeny
výsledky. Pouze v 9 případech (tj. 1,5 %) byly nabízené vzdělávací akce zaměřeny na vedení
postavené na hodnotách a vizích. Ve 40 případech (tj. 6,6 %) bylo DVPP pro ředitele a vedoucí
pracovníky škol a školských zařízení tematicky zaměřeno na vedení a řízení sebe samého. Dále
byla v 93 případech (tj. 15,5 %) zastoupena nabídka vzdělávacích akcí orientovaných na vedení
a řízení druhých. Následovala nabídka akcí tematicky zaměřených na vedení a řízení vzdělávání
a výchovy, zastoupeny byly v 155 případech (tj. 25,8 %). Nejčastěji byly vzdělávací akce tematicky
zaměřeny na vedení a řízení organizace, celkem ve 304 případech (tj. 50,6 %).

Nabídka vzdělávacích akce dle oblasti standardu ředitele
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350
304
300

250

200
155
150
93

100

40

50
9
0
Vedení a řízení
vzdělávání a výchovy

Vedení postavené na Vedení a řízení druhých
hodnotách a vizích

Vedení a řízení
organizace

Vedení a řízení sebe
samého

Obrázek 14: Nabídka vzdělávacích akce dle oblasti standardu ředitele (v absolutních číslech)

Jelikož se jedná o poměrně široké tematické oblasti, jsou témata v jejich rámci dále podrobně
popsána.
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3.2.1 Vedení a řízení vzdělávání a výchovy
První z oblastí standardu ředitele bylo vedení a řízení vzdělávání a výchovy. Tato oblast byla
v daném období zastoupena celkem 155 nabízenými vzdělávacími akcemi. Nejčastěji byly určeny
pro ředitele a vedoucí pracovníky všech druhů škol a školských zařízení (v 68 případech), dále pro
ředitele a vedoucí pracovníky škol mateřských (ve 40 případech) a kombinací pro ředitele
a vedoucí pracovníky ZŠ+SŠ (v 39 případech). Zbývající vzdělávací akce pak pro ředitele
a vedoucí pracovníky základních škol (3), MŠ+ZŠ (2), středních škol (2) a MŠ+ZŠ+SŠ (1). DVPP
v oblasti vedení a řízení vzdělávání a výchovy nejčastěji nabízely přímo řízené a příspěvkové
organizace (ve 116 případech), soukromé organizace pak v 30 případech a ostatní organizace
veřejného sektoru v 9 případech. Téměř vůbec se v oblasti vedení a řízení vzdělávání a výchovy
nevyskytovaly akce na klíč (pouze v 11 případech).
Ředitel jako řídící pracovník školy zodpovídá jednak za chod organizace, ale také za její
výchovnou a vzdělávací složku. Pokud se podíváme na témata, která byla v oblasti vedení a řízení
vzdělávání a výchovy nejčastěji zastoupena, jednalo se zejména o sociálně patologické jevy (32),
tedy to, jak ředitel zvládá situace jako je šikana mezi žáky, ale také mezi učiteli, závadové chování,
zvládání problémového žáka nebo konkrétní druhy kriminality. Dále se jednalo o evaluaci
vzdělávacího procesu (22) – hospitační činnost a zpětná vazba pedagogickým pracovníkům školy.
Dalším zastoupeným tématem byla inkluze (22) z komplexního pohledu – jak vytvořit inkluzivní
prostředí, legislativa úprav podmínek vzdělávání pro žáky se SVP, individuální vzdělávací plán,
spolupráce s rodiči. Tématem pro ředitele je také ohrožené dítě (17) a jeho definice ve školním
prostředí. Mezi témata ve vedení a řízení vzdělávání a výchovy se zařadila také čtenářská (13)
a matematická (6) (pre)gramotnost, které jsou určeny zejména pro ředitele a vedoucí pracovníky
mateřských škol, kterým byla určena také individualizace ve vzdělávání (10). Celkem 12 nabídek
bylo tematicky zaměřeno také na tvorbu ŠVP. V sedmi případech se nabídka DVPP orientovala na
inovace ve vzdělávání, zejména na žákovské a učitelské portfolio a využití nástrojů pro sdílení na
internetu. Zbývající témata byla v řádech jednotek, jednalo se o zlepšování komunikačních
kompetencí (3) v rozhovorech s rodiči o výsledcích žáků, dvouleté dítě v MŠ (1), hodnocení žáků
(1), kariérové poradenství (3), školní testování (1), školní zralost (3), tělesnou výchovu (2).
Rozložení témat je zobrazeno v grafu (obrázek 15).
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Nabídka vzdělávacích akcí v oblasti vedení a řízení vzdělávání a
výchovy (v absolutních číslech)
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Obrázek 15: Nabídka vzdělávacích akcí v oblasti vedení a řízení vzdělávání a výchovy (v absolutních číslech)
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3.2.2 Vedení postavené na hodnotách a vizích
Nejméně vzdělávacích akcí bylo nabízeno pro oblast vedení postavené na hodnotách a vizích,
z celkového počtu 601 vzdělávacích akcí bylo toto téma nabízeno pouze v 9 případech. V šesti
z devíti případů bylo téma nabídnuto ředitelům a vedoucím pracovníkům všech druhů škol
a školských zařízení, v jednom případě ředitelům a vedoucím pracovníkům ZŠ+SŠ, ve dvou
případech MŠ. Z dat také vyplynulo, že ve vzorku se polovině tématům zaměřených na hodnoty
a vize věnují soukromí poskytovatelé – v pěti případech se jednalo právě o ně. Ve zbylých čtyřech
šlo o přímo řízené a příspěvkové organizace. Ve čtyřech případech z devíti se jednalo o akce,
které byly nabízeny na klíč.
Z pohledu témat, na které se tato oblast standardu ředitele zaměřovala, bylo zastoupeno zejména
plánování (6), vize školy (1, zaměřeno na globální rozvojové vzdělávání se začleněním do práce
a osobního života), školní klima ve vztahu k rodičům (1) a profesní etiku (1). Zastoupení
jednotlivých témat je vyznačeno v grafu (obrázek 16).

Nabídka vzdělávacích akcí v oblasti vedení postavené na
hodnotách a vizích (v absolutních číslech)
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Obrázek 16: Nabídka vzdělávacích akcí v oblasti vedení postavené na hodnotách a vizích (v absolutních číslech)
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3.2.3 Vedení a řízení druhých
Oblast vedení a řízení druhých byla ve vzorku zastoupena v 93 případech. V 86 případech byla
oblast určena ředitelům a vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení, pouze v 2
případech pro ředitele a vedoucí pracovníky škol mateřských. Zbylé pak pro ZUŠ (1), MŠ+ZŠ+SŠ
(2) a ZŠ+SŠ (2). Pokud se na oblast vedení a řízení druhých podíváme z hlediska poskytovatelů
DVPP, zjistíme, že ji nabízely jak soukromé organizace (49), tak přímo řízené a příspěvkové
organizace (40). Pouze ve 4 případech nabízely vzdělávací akci orientovanou na vedení a řízení
druhých také ostatní organizace veřejného sektoru. Akce na klíč byly zastoupeny ve 38 případech.
Nejčastějším tématem, které tato oblast nabízela, bylo vedení a řízení pracovníků
(v 84 případech), to zahrnovalo zejména vedení hodnotících rozhovorů, mentoring, vedení týmu,
modelové situace, koučování pracovníků, začleňování nových učitelů, motivace pracovníků. Dále
byla vzdělávací nabídka pro ředitele a vedoucí pracovníky orientována na rozvoj komunikačních
kompetencí (6) – se zaměřením na efektivní komunikaci na pracovišti či interpersonální vztahy na
pracovišti. Dalším tématem byly porady a jejich efektivní řízení (2). V jednom případě byla nabídka
vzdělávání zaměřena na kompetence ke zvládání emocí. Všechna témata v oblasti vedení a řízení
druhých jsou zobrazena v grafu (obrázek 17).

Nabídka vzdělávacích akcí v oblasti vedení a řízení druhých
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Obrázek 17: Nabídka vzdělávacích akcí v oblasti vedení a řízení druhých (v absolutních číslech)
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3.2.4 Vedení a řízení organizace
Nejčastěji zastoupenou oblastí standardu ředitele bylo ve vzorku vedení a řízení organizace,
celkově bylo nabízeno 304 vzdělávacích akcí. I v tomto případě nejvíce vzdělávacích nabídek cílilo
na ředitele a vedoucí pracovníky všech druhů škol a školských zařízení (214), dále na ředitele
a vedoucí pracovníky mateřských škol (42). Více než deset nabídek vzdělávání bylo nabízeno pro
ředitele a vedoucí pracovníky základní škol (19), MŠ+ZŠ (14) a základních uměleckých škol (12).
Zbývající nabídky byly v řádech jednotek (ředitelé a vedoucí pracovníci ZŠ+SŠ: 2, SŠ: 1). Co se
týče poskytovatelů DVPP, nejčastěji byly zastoupeny přímo řízené a příspěvkové organizace –
v 172 případech. O téměř polovinu méně pak soukromé společnosti (88), ostatní organizace
veřejného sektoru pak v této oblasti byly zastoupeny v 44 případech, což je nejvíce v rámci této
skupiny poskytovatelů. Oblast vedení a řízení organizace byla z hlediska akcí nabízených na klíč
zastoupena pouze v 54 případech.
V rámci oblasti vedení a řízení organizace by se dala témata zařadit do dvou skupin – legislativa
a ostatní témata. Vzdělávací nabídka se totiž v 162 případech týkala předpisů, novel zákonů
a právních základů pro potřeby škol. Nejčastěji (31) se v oblasti legislativy vyskytovaly vzdělávací
akce zaměřené obecně na aktuální změny ve vzdělávací politice (legislativa, vyhlášky, změny ve
školských a souvisejících předpisech). Dále v oblasti legislativy byly zastoupeny vztahy
s pracovníky školy (28), tedy pracovní právo, pojištění, trestní zodpovědnost, platové předpisy,
personalistika apod. Samostatně byly nabízeny vzdělávací akce určené pouze pro GDPR (ve 23
případech). Tématem pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení je také finanční
řízení (17), jeho legislativní rámec a finanční řízení organizace. Tematicky byla zastoupena
i vzdělávací nabídka BOZP a PO (16) a mimořádné události (10). V deseti případech se objevilo
také správní řízení vedené na školách. V rámci legislativy bylo tematicky zastoupeno vedení
dokumentace na školách (9), řízení stravování (7) a ekonomické řízení (5).
Pokud opomeneme legislativní stránku oblasti vedení a řízení organizace, je možné ve vzdělávací
nabídce pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení najít také další témata
vzdělávání. Tím nejvíce zastoupeným tématem v nabídce byl ředitel jako manažer (49) – jedná se
o řízení organizace jako celku, postavení směrem ke zřizovateli, jsou zde zahrnuta také setkávání
s ostatními řediteli na konferencích. Dalším tématem bylo projektové řízení (35), nejčastěji se
jedná o informování a nastavení žádosti o dotaci v rámci tzv. šablon či přípravu projektu. V 23
případech bylo nabízeno také studium pro ředitele škol a školských zařízení a ve 3 případech
studia pro vedoucí pedagogické pracovníky 49. Devět vzdělávacích akcí nabízelo přípravu na
inspekci, sedm akcí bylo zaměřeno na inovace – informační systém a manuál vizuální identity
školy. Šest nabízených akcí mělo téma přípravného kurzu pro ředitele – jak se připravit na
konkurzní řízení, čtyři nabízené akce byly zaměřeny na marketingovou komunikaci. Tři nabízené
akce se pak zaměřili na prvních 100 dnů ve funkci ředitele a pouze tři akce se věnovaly
každodenní praxi zástupců ředitele. Témata vzdělávací nabídky v oblasti vedení a řízení
organizace jsou zobrazena v grafu (obrázek 18).

Oba druhy studií ve svém obsahu nabízejí také témata, která lze zařadit i do jiných oblastí standardu. Proto jsou také
v grafu (obrázek 18) vyčleněna zvlášť, aby byla zřejmá proporce.
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Nabídka vzdělávacích akcí v oblasti vedení a řízení organizace
(v absolutních číslech)
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Obrázek 18: Nabídka vzdělávacích akcí v oblasti Vedení a řízení organizace (v absolutních číslech)
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3.2.5 Vedení a řízení sebe samého
Poslední oblast standardu ředitele – vedení a řízení sebe samého, byla zastoupena v nabízených
vzdělávacích akcí pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení celkem ve 40
případech. Tato oblast byla nejvíce nabízena ředitelům a vedoucím pracovníkům všech druhů škol
a školských zařízení (v 33 případech), dále byla určena ve čtyřech případech pro ředitele
a vedoucí pracovníky MŠ a v jednom případě pro ZUŠ. Zbylé dvě vzdělávací akce byly nabízeny
jako kombinace pro management ZŠ+SŠ a MŠ+ZŠ+SŠ. Co se týče poskytovatele, byla oblast
vedení a řízené sebe samého nabízena zejména soukromými poskytovateli (v 21 případech),
přímo řízenými a příspěvkovými organizacemi (v 15 případech) a také ostatními organizacemi
veřejného sektoru (v 4 případech). Tato oblast byla charakteristická tím, že převažoval počet akcí
na klíč, celkem ve 22 případech.
Témata, která oblast řešila, byla směřována k rozvoji kompetencí samotného ředitele, jednalo se
o rozvoj kompetencí komunikačních (17) jako jsou řeč těla, prezentační techniky, argumentační
a vyjednávací dovednosti, dále kompetence osobnostní (11) – osobnostní rozvoj, prokrastinace,
asertivita. Sebe-organizační kompetence (7) zastoupené time managementem, osobní efektivitou
a kompetencí ke zvládání stresu (5), syndrom vyhoření, stresové situace ve škole. Témata jsou
zobrazena v grafu (obrázek 19).

Nabídka vzdělávacích akcí v oblasti vedení a řízení sebe samého
(v absolutních číslech)
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Obrázek 19: Nabídka vzdělávacích akcí v oblasti Vedení a řízení sebe samého (v absolutních číslech)

Pro úplný přehled zastoupení jednotlivých témat je na obrázku 20 zobrazen word cloud, jenž podle
velikosti a barvy textu 50 ilustruje počet zastoupení nabízených vzdělávacích témat pro ředitele
a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení zaznamenaných ve vzorku. Jeho základem jsou
témata vzdělávací nabídky, jejichž členění ukazuje příloha A, druhý sloupec. Word cloud nabízí
rychlý vizuální vhled do členitosti a také četnosti tematické šíře vzdělávací nabídky.
Nejčastěji nabízeným tématem bylo vedení a řízení pracovníků, celkem ve 14 % případů, klíčová
slova zahrnovala mentoring, koučování, vedení týmu, hodnocení zaměstnanců, skupinová práce,
motivace, začleňování nových učitelů apod.
Následovalo téma ředitel jako manažer, v nabídce zastoupeno 8,1 % (byla zahrnuta klíčová slova
řízení organizace, postavení směrem ke zřizovateli, setkání ředitelů škol, manažerské
50

Čím větší a tmavší písmo je, tím častěji bylo téma ve vzorku zastoupeno.
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kompetence). Na třetím místě v počtu nabízených témat bylo projektové řízení – 5,8 % (klíčová
slova příprava řízení projektu, nastavení žádosti, šablony). Podobně zastoupené bylo téma
sociálně patologických jevů 5,3 % (klíčová slova byla šikana, kriminalita, kyberšikana, rizikové
chování, závadové chování, rizikový žák) a aktuálních změny ve vzdělávací politice 5,1 % (klíčová
slova byla změny, školská politika, vyhláška č. 27/2016 Sb., trendy, přijímací řízení). Velkými
tématy v nabídce vzdělávání ředitelů byly také vztahy s pracovníky škol (z pohledu zákonů
a legislativy), studium pro ředitele škol a školských zařízení, GDPR, evaluace vzdělávacího
procesu a inkluze 51.

Obrázek 20: Word cloud nabízených témat
51

Všechny kategorie včetně klíčových slov a oblastí standardu ředitele jsou součástí přílohy A.
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Z dat je patrné, že témata, která byla ředitelům v rámci vzdělávání nabízena, dokáží reagovat na
aktuální poptávku (vzdělávací akce ke GDPR, inkluzi, aktuálním změnám ve vzdělávací politice),
ovšem nejvíce nabízenými tématy zůstávala témata každodenní potřeby v práci ředitele-pedagoga,
tedy vedení pedagogických pracovníků, řízení organizace, včetně projektového, a práce
s problémovými žáky.

Shrnutí
•

•

•

•

•

•

Většina nabízených akcí ze vzorku byla určena ředitelům, kteří již vykonávají svoji funkci.
Pouhých 16 % akcí bylo nabízeno pro ředitele, kteří se na výkon své funkce připravují. Mezi
tyto vzdělávací akce byly zařazeny i studia pro výkon ředitelské profese, ačkoliv ředitelé mohou
absolvovat tzv. kvalifikační studium až v okamžiku, kdy již fakticky vykonávají funkci ředitele
školy. Studia pro ředitele škol a školských zařízení či studia pro vedoucí pedagogické
pracovníky byla nabízena v 26 případech, dále v pěti případech se jednalo o přípravné kurzy
(příprava na konkurzní řízení, nástup do funkce ředitele) a ve třech případech se jednalo
o studia zaměřující se na prvních 100 dní ve funkci ředitele.
Z hlediska standardu ředitele byla polovina témat vzdělávacích akcí určena pro oblast vedení
a řízení organizace, dále následovala oblast vedení a řízení vzdělávání a výchovy (25,8 %),
oblast vedení a řízení druhých (15,5 %). Nejméně témat bylo určeno pro oblast vedení a řízení
sebe samého (6,6 %) a vedení postavené na hodnotách a vizích (1,5 %).
Oblast vedení a řízení vzdělávání a výchovy byla určena zejména pro ředitele a vedoucí
pracovníky všech druhů škol a školských zařízení (68 akcí), pro ředitele škol mateřských (40)
a ředitele ZŠ+SŠ (39). Nejčastěji byly ve vzorku vzdělávací akce nabízeny přímo řízenými
a příspěvkovými organizacemi. Téměř vůbec se nevyskytovaly akce na klíč. Z hlediska témat
této oblasti dominovaly sociálně patologické jevy, evaluace vzdělávacího procesu, inkluze,
ohrožené dítě a matematická a čtenářská (pre)gramotnost.
Oblast vedení postaveného na hodnotách a vizích byla ve vzorku nabízena nejméně. Byla
určena pro ředitele všech druhů škol a školských zařízení, z hlediska poskytovatelů ji nabízeli
jak soukromí poskytovatelé, tak přímo řízené a příspěvkové organizace. Spadaly sem zejména
témata plánování, objevilo se téma globálního rozvojového vzdělávání, profesní etiky
a nastavování školního klimatu směrem k rodičům.
Oblast vedení a řízení druhých byla ve vzorku téměř ve všech případech určena pro ředitele
a vedoucí pracovníky všech druhů škol a školských zařízení. Oblast byla takřka rovnoměrně
nabízena mezi soukromými poskytovateli a poskytovateli z přímo řízených a příspěvkových
organizací. Akce na klíč byly nabízeny v 1/3 nabízených akcí. Nejčastějším tématem bylo
vedení a řízení pracovníků v oblasti mentoringu, vedení týmu, koučování a motivace.
Oblast vedení a řízení organizace byla ve vzorku nejčastěji zastoupenou oblastí ve vzdělávací
nabídce pro ředitele a vedoucí pracovníky. Z hlediska druhu škol bylo nejvíce akcí zaměřeno
pro pracovníky všech druhů škol a školských zařízení a pro školy mateřské. Mezi poskytovateli
dominovaly přímo řízené a příspěvkové organizace, o téměř polovinu méně akcí pak nabízeli
soukromí poskytovatelé, akce nabízely také ostatní organizace veřejného sektoru – ze všech
pěti oblastí bylo právě vedení a řízení organizace touto kategorií poskytovatelů nabízeno ve
vzorku nejvíce. Témata se ve větší míře týkala legislativy (např. aktuální změny ve vzdělávací
politice, vztahy s pracovníky z hlediska práva, GDPR, BOZP a PO, mimořádné události apod.),
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•

dále témata ředitel jako manažer, projektové řízení, spadala sem studia pro ředitele škol
a školských zařízení, příprava na inspekci apod.
Oblast vedení a řízení sebe samého byla opět nabízena zejména ředitelům a pracovníkům
všech druhů škol a školských zařízeních. Oproti ostatním oblastem však bylo vedení a řízení
sebe samého nabízeno ve vzorku zejména soukromými poskytovateli a akce na klíč byly
nabízeny ve více než polovině případů. Tematicky byla oblast zastoupena akcemi vedoucími
k rozvoji komunikačních, osobnostních, sebe-organizačních kompetencí a kompetencí ke
zvládání stresu.
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Závěrečné shrnutí hlavních výsledků a diskuze
Vzdělávání ředitelů a vedoucích pracovníků škol a školských zařízení v České republice může
nabízet široká škála poskytovatelů z řad veřejného, tak i soukromého sektoru. Předpokladem je
získání akreditace pro organizaci a také akreditace vzdělávacích programů. Samotná vzdělávací
nabídka na trhu tak nabývá různých forem, zabývá se různými tématy a pravděpodobně nabývá
také různé kvality.
Cílem předložené analýzy bylo získat přehled o současné struktuře (tedy charakteristice
a tematické šíři) nabídky vzdělávacích akcí určených ředitelům a ostatním vedoucím pracovníkům
škol a školských zařízení v ČR. Šetření sledovalo vzdělávací nabídku od začátku ledna 2018 do
konce května 2019, v tomto období bylo zaznamenáno 601 vzdělávacích akcí určených explicitně
pro ředitele a vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, jež nabízelo 48 poskytovatelů.
S ohledem na stanovený cíl prezentujeme výsledky ve dvou podkapitolách, první shrnuje výsledky
vztažení k charakteristikám a druhá k tematické šíři vzdělávací nabídky.

Shrnutí výsledků charakteristik vzdělávací nabídky
•

•

•

Ve vzorku byli nejvíce zastoupeni poskytovatelé z řad soukromého sektoru (celkem 22),
pokrývali 32 % vzdělávací nabídky. Oproti tomu poskytovatelé z přímo řízených
a příspěvkových organizací, kterých bylo ve vzorku zastoupeno pouze deset, pokrývali 58 %
vzdělávací nabídky pro ředitele a vedoucí pracovníky. Zbývající akce pokryly ostatní
organizace veřejného sektoru, které nabízely vzdělávání pedagogických pracovníků pouze
jako svoji doplňkovou činnost. Více než třetinu ze všech akcí nabízel Národní institut pro další
vzdělávání (NIDV). Tato přímo řízená organizace MŠMT byla ve vzorku největším
poskytovatelem vzdělávání pro ředitele a vedoucí pracovníky. Ve vzorku je započítána jednou,
jakkoli má 13 krajských pracovišť, které chystají vzdělávací nabídku relativně autonomně.
Co se týče délky trvání, převažovaly ve vzorku akce jednorázové, tj. akce do 8 hodin (v 68 %
případů), to je pravděpodobně dáno časovým vytížením ředitelů škol a školských zařízení, pro
které může být delší absence ve škole či školském zařízení problémová nejen z hlediska řízení
organizace, ale také z hlediska zástupu ve výuce. Následovaly akce od 8 do 40 hodin, tj. akce
krátkodobé (20 %) a nejméně byly zastoupeny akce dlouhodobé, 41 hodin a více (7 %).
Nejčastěji nabízenou formou akce byl seminář (64 %) a kurz (30 %). Náš vzorek tedy ukazuje,
že poskytovatelé DVPP upřednostňují tradiční formy vzdělávání52. Ty se více zaměřují na
osvojení si obsahu, oproti méně častým, avšak stále více žádoucím formám vzdělávání, jako
jsou konzultace, benchlearning, e-learning apod., které mohou více akcentovat rozvoj
dovedností a kompetencí.
Více než jedna pětina akcí z nabídky vzdělávání byla nabízena formou akce na klíč, tedy
formou, která je kombinací požadavků zadavatele a možností poskytovatele. Ze Vstupní
analýzy DVPP53 vyplynulo, že ředitelé akce pořádané na klíč pokládají za nejpřínosnější,

Na základě realizované analýzy nelze říci, zda jde o vzdělávací formy žádané účastníky akcí nebo preferované
poskytovateli.

52
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Vstupní analýza DVPP v rámci předprojektové přípravy projektu IMKA.
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ovšem často jsou pro ně finančně nedostupné. Takové akce byly z větší části nabízeny
soukromými poskytovateli.
Rozložení nabídky podle akreditace bylo ve vzorku 15 % neakreditovaných a 85 %
akreditovaných akcí. Nejčastěji byly neakreditované akce nabízeny přímo řízenými
a příspěvkovými organizacemi. Témata neakreditovaných akcí byla ve vzorku zaměřena
zejména na projektové řízení a na oblast legislativy, nejčastěji pak ke GDPR, BOZP a PO.
Většina nabízených akcí byla určena pro ředitele a vedoucí pracovníky všech druhů škol
a školských zařízení. Je tak možné říci, že nabídka pro ředitele a vedoucí pracovníky byla
nastavena poměrně univerzálně. To může být mimo jiné zapříčiněno tím, že se ředitelé v roli
manažera setkávají se stejnými či podobnými tématy napříč různými stupni vzdělávání. Roli
ovšem může hrát také zájem samotného poskytovatele o naplnění vzdělávací akce, kterou si
pravděpodobněji zajistí tím, že vzdělávání nabídne všem druhům škol a školských zařízení.
Specificky byla část nabídky separátně určena ředitelům a vedoucím pracovníkům škol
mateřských, to může souviset s nedávnými změnami v oblasti předškolního vzdělávání –
přijímání dětí mladší tří let a s tím spojené změny v RVP ZV, resp. ŠVP či podpora
pregramotností v předškolním vzdělávání. Zároveň je oblast předškolního vzdělávání poměrně
specifická mj. organizací vzdělávání nebo svými výstupy. Obecně, vzdělávací nabídka většinou
není zaměřena na konkrétní segment školství.
Pouze v 9 % případů byla u nabízených akcí informace o počtu účastníků, průměrně se
jednalo o 16 osob na vzdělávací akci. Jedná se v podstatě o nezveřejňovaný údaj.
Důležitým faktorem při výběru vzdělávacího programu pro ředitele a vedoucí pracovníky je jistě
jeho cena. Ze Vstupní analýzy DVPP54 vyplynulo, že školy by v ideálním případě potřebovaly
až 2,5 násobek svých současných výdajů na vzdělávání svých pracovníků, do kterého se řadí
i vzdělávání ředitelů. Průměrná cena za hodinu vzdělávací akce (bez akcí nabízených zdarma)
činila 130 Kč/hod. Ve srovnání průměrných cen mezi poskytovateli bylo ze vzorku zjištěno, že
soukromí poskytovatelé nabízeli akce téměř o 100 % dráž než poskytovatelé z přímo řízených
a příspěvkových organizací. Naopak ostatní organizace z veřejného sektoru nabízely
srovnatelné ceny jako organizace přímo řízené a příspěvkové.
Nabídka vzdělávání v regionech byla ve většině případů situována do krajských měst, ovšem
několik vzdělávacích akcí bylo zaznamenáno také ve městech okresních, ty ovšem tematicky
nedokáží pokrýt nabídku měst krajských. Výjimkou byl kraj Vysočina, Plzeňský a Jihočeský
kraj, kde byla nabídka soustředěna pouze do krajských měst. Situování nabídky pouze do
krajských měst je, jak z předprojektové analýzy vyplývá, omezujícím faktorem pro řadu ředitelů,
jelikož finance vynaložené na cestu zvyšují samotné škole náklady na vzdělávací akci. Co se
týkalo průměrné ceny za vzdělávací akci v jednotlivých krajích, nejlevnější akce byly nabízeny
v kraji Zlínském (67,90 Kč/hod.), nejdražší naopak v kraji Jihočeském (180 Kč/hod.). Tento
poměrně velký cenový rozdíl může být zapříčiněn obdobím sběru dat, kdy poskytovatelé
nemuseli mít zveřejněnou nabídku na školní rok 2018/2019, případně proběhlé akce již neměli
zveřejněné na svých stránkách. Dalším vysvětlením může být také skladba poskytovatelů,
délka studií apod.

Vstupní analýza DVPP v rámci předprojektové přípravy projektu IMKA.
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Shrnutí výsledků tematické šíře vzdělávací nabídky
•

•

•

•

Pouze 16 % vzdělávacích akcí ze vzorku bylo určeno pro ředitele a vedoucí pracovníky, kteří
se připravují na funkci ředitele školy, v 23 případech se jednalo o studia pro ředitele škol
a školských zařízení, ty si však ředitelé mohou doplňovat i v průběhu své funkce (avšak do
dvou let od nástupu). Jak uvádí Plitzová55, začínající ředitelé nemají na počátku své dráhy
zpravidla ukončené či zahájené funkční vzdělávání, jelikož je vstup na pozici ředitele školy
často rychlý a na přípravu není čas. Přesto dle autorky také stále více ředitelů posílá své
zástupce do tohoto typu studia, aby se stali kvalifikovanějšími partnery v oblasti řízení školy.
Kromě studií pro ředitele škol a školských zařízení a studií pro vedoucí pedagogické
pracovníky škol byly budoucím ředitelům ve vzorku nabízeny i přípravné kurzy na konkurzní
řízení (5) a vzdělávací akce zaměřující se na prvních 100 dní ve funkci ředitele (3). Výzkum
Hlavačkové z roku 201556 uvádí, že hlavní vzdělávací potřebou pro začínající ředitele byla
potřeba zorientovat se, což ukázal také průzkum Plitzové. Ředitelé byli překvapeni nároky,
neuměli ještě efektivně delegovat některé úkoly a orientovali se na otázky základního chodu
školy. Autorka také zdůrazňuje, že je pro učitele mnohdy obtížné posunout pohled na vedení
školy z pozice učitele na pozici manažera. Pro lepší přechod z role učitele na roli ředitele by
byla nápomocná větší podpora formou dalšího vzdělávání v této oblasti, která je doposud velmi
opomíjená, jak je patrné i v našem vzorku. Nabídka vzdělávání, z dostupných informací
v online prostředí, v podstatě nepracuje s fázemi kariéry ředitelů, jejichž potřeby se v čase
mění57.
Z dat vyplynulo, že těžiště vzdělávací nabídky leželo zejména v oblastech každodenních
potřeb ředitelů a vedoucích pracovníků – vedení a řízení samotné organizace (50,6 %).
Výsledky tak odpovídají mezinárodnímu šetření TALIS z roku 2013, ve kterém bylo zjištěno, že
ředitelé v České republice věnují největší podíl svého času úkonům spojeným
s administrativou. Vzdělávací nabídka byla dále zaměřena na oblast vedení a řízení vzdělávání
a výchovy (25,8 %). Nabídka naopak nebyla příliš věnována rozvoji vedení postavenému na
hodnotách a vizích (1,5 %) a oblasti vedení a řízení sebe samého (6,6 %). Nabízí se otázka,
zdali po takovémto vzdělávání není u ředitelů poptávka nebo zdali poskytovatelé nabízí pouze
osvědčená témata vzdělávání, která jim zajistí zájemce o studium.
Oblast vedení a řízení vzdělávání a výchovy byla stále výhradní doménou příspěvkových
a přímo řízených organizací. Ostatní oblasti byly z hlediska poskytovatelů z kategorie
příspěvkové a přímo řízené organizace a soukromé společnosti rozvrženy poměrně podobně.
Ostatní organizace veřejného sektoru nejvíce nabídek směřovaly do oblasti vedení a řízení
organizace.
Nejvíce zastoupená témata v oblasti vedení a řízení pracovníků byla: mentoring, koučování,
vedení týmu, hodnocení, skupinová práce, motivace apod. Hlaváčková ve svém kvalitativním
šetření uvedla, že tyto vzdělávací potřeby pociťovali zejména ředitelé na začátku své profesní
kariéry. Dále bylo zastoupeno téma ředitel jako manažer, které zahrnovalo řízení organizace,

Plitzová, H. Nesnadná pozice ředitelů škol.
Hlavačková, A. Ředitel školy vs. manažer. Komparace vzdělávacích potřeb.
57
Z českých zdrojů zejména Pol, M. et al. Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních škol.; Pol, M. et al. Profesní
dráha ředitelů základních škol: od fáze profesní jistoty k novým výzvám.
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postavení směrem k zřizovateli, setkání ředitelů a manažerské kompetence. Poměrně velká
část akcí byla zaměřena na projektové řízení, což souvisí s aktuálními možnostmi škol čerpat
finance z Evropských fondů, zejména z tzv. Šablon jako dalšího zdroje financování DVPP,
extrakurikulárních aktivit, personální podpory a aktivit rozvíjejících ICT. Ve vzorku byly
poměrně hojně zastoupeny také vzdělávací akce směřující k řešení sociálně patologických
jevů ve škole, ať už se jednalo o šikanu mezi žáky, tak mezi učiteli, různé druhy kriminality,
rizikové a závadové chování apod., které v konečném důsledku musí vždy řešit ředitel školy.
Dalším z hojně nabízených témat pro ředitele a vedoucí pracovníky byla legislativní témata.
Časté změny v předpisech a vyhláškách, ve kterých se musí ředitel orientovat, jsou klíčové pro
správné řízení školy. Stálou potřebu vzdělávat se v této oblasti dokládá jak výzkum Trojana58
z roku 2011, tak výzkum vzdělávacích potřeb Hlaváčkové z roku 2016.

58

Trojan, V. Vzdělávání řídicích pracovníků v českém školství: programy a hodnocení jejich obsahu účastníky.

Strana 42

Použité zdroje
FRÖDOVÁ, J., L. JUHAŇÁK, M. ŠMAHELOVÁ a K. ZÁLESKÁ. Vstupní analýza stavu prostředí. Praha:
Národní institut pro další vzdělávání, 2018.
HLAVAČKOVÁ, A. Ředitel školy vs. manažer. Komparace vzdělávacích potřeb. [online] Učitelské listy. [cit.
10.8.2018] Dostupné z: http://www.ucitelske-listy.cz/2016/11/adela-hlavackova-reditel-skoly-vs.html
Kariérní
systém
[online].
NIDV,
2015
[cit.
10.8.2018].
https://www.nidv.cz/media/materialy/karierni_systemy/vystupy-projektu.rar

Dostupné

z:

KAŠPAROVÁ, V., S. BOUDOVÁ, M. ŠEVCŮ a P. SOUKUP. Národní zpráva šetření TALIS 2013 [online].
Praha:
Česká
školní
inspekce,
2015.
[cit.
10.8.2018].
Dostupné
z:
http://www.oecd.org/education/school/Czech-Republic-Talis2013_zprava_cs.pdf
KVIC – Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín,
příspěvková organizace [online]. [cit. 10.8.2018]. Dostupné z: https://www.kvic.cz/
NEUENDORF, K. A. The content analysis guidebook. Thousand Oaks: Sage, 2002. ISBN 0-7619-1978-3.
NIDV – Národní institut pro další vzdělávání [online]. [cit. 10.8.2018]. Dostupné z: https://www.nidv.cz
Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách, základních uměleckých
školách
a konzervatořích
[online].
MŠMT
ČR,
2018
[cit.
10.8.2018].
Dostupné
z:
http://www.msmt.cz/file/40924_1_1/
PLITZOVÁ, H. Nesnadná pozice ředitelů škol. [online] Učitelské noviny. [cit. 10.8.2018] Dostupné z:
http://www.ucitelskenoviny.cz/?archiv&clanek=7678
POL, M., M. SEDLÁČEK, P. NOVOTNÝ a L. HLOUŠKOVÁ. Úvodní fáze profesní dráhy ředitelů základních
škol. Studia paedagogica, Brno: MU, 2009, roč. 14, č. 1, s. 109-127. ISSN 1803-7437
POL, M., M. SEDLÁČEK, P. NOVOTNÝ a L. HLOUŠKOVÁ. Profesní dráha ředitelů základních škol: od fáze
profesní jistoty k novým výzvám. Studia paedagogica, Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 15, č. 1,
s. 85-105. ISSN 1803-7437
SSŠ Brno – Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno,
příspěvková organizace [online]. [cit. 10.8.2018]. Dostupné z: http://sssbrno.cz/
Statistická ročenka školství – výkonové
http://toiler.uiv.cz/rocenka/rocenka.asp

ukazatele

[online].

[cit.

10.8.2018].

Dostupné

z:

Vstupní analýza DVPP v rámci předprojektové přípravy projektu IMKA, Souhrn výsledků (příloha projektové
dokumentace projektu IMKA, interní dokument NIDV). Praha: Národní institut pro další vzdělávání, Oddělení
koncepce a mezinárodní spolupráce, 2017.
Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním
systému pedagogických pracovníků.
TROJAN, V. Vzdělávání řídicích pracovníků v českém školství: programy a hodnocení jejich obsahu
účastníky. Orbis scholae. 2011, 5(3), 107–127. ISSN 1802-4637.
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.

Strana 43

Přílohy
Příloha A
Přehledová tabulka rozdělí oblastí standardu ředitele, témat a klíčových slov.
Oblast
standardu
ředitele

Téma

Klíčová slova

šikana mezi žáky, šikana mezi učiteli, závadové
chování, zvládání problémového žáka nebo
druhy kriminality
Evaluace vzdělávacího
hospitační činnost, zpětná vazba
procesu
pedagogickým pracovníkům školy
inkluzivní vzdělávání, vytvoření inkluzivního
prostředí, legislativa úprav podmínek
Inkluze
vzdělávání pro žáky se SVP, individuální
vzdělávací plán, spolupráce s rodiči
Ohrožené dítě
ohrožené dítě, definice ve školním prostředí
čtenářská pregramotnost, čtenářská
Čtenářská (pre)gramotnost
gramotnost
Vedení a řízení Matematická (pre)gramotnost matematická pregramotnost, matematická
gramotnost
vzdělávání
Individualizace ve vzdělávání individualizace ve vzdělávání v MŠ
a výchovy
Sociálně patologické jevy

Tvorba ŠVP

32
22

22
17
13
6
10
12

Komunikační kompetence

ŠVP, tvorba ŠVP
žákovské a učitelské portfolio, využití nástrojů
pro sdílení na internetu
komunikace s rodiči, výsledky žáka

Dvouleté dítě

dvouleté dítě, předškolní vzdělávání

1

Hodnocení žáků

hodnocení žáků

1

Kariérové poradenství

kariérové poradenství, portfolio žáka

3

Školní testování

školní testování

1

Školní zralost

školní zralost

3

Tělesná výchova

tělesná výchova, problémové momenty

2

Plánování

plánování, strategie

6

Vize školy
Školní klima ve vztahu
k rodičům
Profesní etika

globální rozvojové vzdělávání

1

školní klima, rodiče

1

kultura školy, profesní etika
vedení hodnotících rozhovorů, mentoring,
vedení týmu, modelové situace, koučování
pracovníků, začleňování nových učitelů,
motivace pracovníků, nábor kandidátů
efektivní komunikace s pracovníky,
interpersonální vztahy, argumentace, stížnosti
a řešení
porady, vedení porad, efektivní řízení porad

1

emoce, stres na pracovišti

1

Inovace ve vzdělávání

Vedení
postavené
na hodnotách
a vizích

Počet
akcí

Vedení a řízení pracovníků
Vedení a řízení
Komunikační kompetence
druhých
Vedení porad
Kompetence ke zvládání
emocí
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7
3

84

6
2

Aktuální změny ve vzdělávací změny, změny v přijímacím řízení, změny ve
politice
vyhlášce č. 27/2016 Sb., aktuální informace
pracovní právo, pojištění, trestní zodpovědnost,
Vztahy s pracovníky školy
platové předpisy, personalistika, zákoník práce
GDPR
GDPR
hospodaření, investice, finanční řízení
Finanční řízení
organizace, vedení účetnictví
BOZP a PO
BOZP a PO

28
23
17
16

Mimořádné události

mimořádné události

10

Správní řízení

správní řád, správní řízení, odvolání

10

Dokumentace na školách

dokumentace, spisová služba

9

Řízení stravování

řízení stravování
uzavírání smluv, majetek, inventarizace,
veřejné zakázky
řízení organizace, postavení směrem ke
zřizovateli, setkávání s řediteli, výměna
zkušeností, firemní kultura, výroční zprávy,
manažerské kompetence
projekty, šablony

7

kvalifikační studium, min 100 hodin

23

Ekonomické řízení
Vedení a řízení
organizace

31

Ředitel jako manažer
Projektové řízení
Studium pro ředitele škol
a školských zařízení
Studium pro vedoucí
pedagogické pracovníky
Příprava na inspekci

5

49
35

Přípravný kurz pro ředitele

způsobilost k výkonu řídící funkce, min. 350
hod.
inspekční činnost, hodnocení škol, příprava,
informační systém, manuál vizuální identity
školy
příprava ke konkurzu, orientace v praxi

Marketingová komunikace

marketing, komunikace

4

100 dnů ve funkci ředitele

100 dnů, funkce ředitele

3

Zástupce ředitele

zástupce ředitele
řeč těla, prezentační techniky, argumentační
a vyjednávací dovednosti
osobnostní rozvoj, prokrastinace, asertivita

3

time management, osobní efektivita

7

stres, syndrom vyhoření, stresové situace

5

Inovace ve vzdělávání

Komunikační kompetence
Osobnostní kompetence
Vedení a řízení
Sebe-organizační
sebe samého
kompetence
Kompetence ke zvládání
stresu
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3
9
7
6

17
11
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