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1. Úvod  

Tento dokument slouží ředitelům škol pro orientaci v oblastech řízení školy a vedení, které mohou být 
delegovány na další pracovníky školy. Ředitel jako statutární zástupce školy a pedagogický pracovník 
má mnoho zodpovědností, to nicméně neznamená, že se musí na všech aktivitách osobně podílet. Jednou 
z jeho zodpovědností je řízení. Ředitel tedy plánuje činnosti jednotlivých pracovníků školy a deleguje 
zodpovědnosti za jejich plnění. Pokud se zorientuje v oblastech své vlastní agendy, které jsou bezpečně 
delegovatelné na jiné pracovníky, získá více času pro řízení pedagogického procesu.  

Tento stručný průvodce vám nabízí přehled oblastí delegování a možné role v organizační struktuře 
školy, na které je možné části agendy ředitele delegovat. Vychází primárně z metodiky Kvalitní škola 
ČŠI, na kterou jednotlivé oblasti delegování navazuje a současně je povazuje s relevantními právními 
rámci.  
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2. Delegování pravomocí ředitele v mateřské škole 

Procesy delegování dílčích oblastí v MŠ budou záležet na velikosti školy, na jejím organizačním 
schématu, na velikosti pedagogického sboru, resp. celkovém počtu zaměstnanců. Tento materiál 
popisuje možnosti delegování v průměrně velké MŠ s jedním zástupcem ředitele (případně vedoucí 
učitelkou), s 3–4 třídami, Ř + ZŘ + 6 pedagogů, 6 nepedagogických pracovníků. 
 
V případě sloučené MŠ a ZŠ pak MŠ často řídí a její zaměstnance vede zástupce ředitele pro MŠ (častá 
je i jiná budova, odloučené pracoviště apod.).  
 

1 Koncepce a rámec školy  

Právní předpisy (v platném znění):  

 Školské (MŠMT): 
1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (dále jen školský zákon nebo ŠZ) 
2. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních (dále jen V72)  
3. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných (dále jen V27)  
4. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských 

zařízení (dále jen V263) 
5. Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku (dále jen V16)   
6. Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a 

o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o 
dokumentaci škol a školských zařízení; dále jen V364)  

7. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen V14)    
8. Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v 

zájmovém vzdělávání (dále jen V55)  
9. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále 

jen ZPP) 
10. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 

a kariérním systému pedagogických pracovníků (dále jen V317)  

 Mimoškolské (mezirezortní):  
1. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
2. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)   
3. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)  
4. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen ZOSPOD)  
5. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP)  
6. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen 

katalog prací nebo KP)   
7. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
9. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
10. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů  
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11. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
12. Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby  
13. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o elektronickém podpisu) 
14. Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek   
15. Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993, Listina základních práv a svobod (dále jen LZPAS)  
16. Vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích (dále jen V180)  

Vnitřní směrnice školy: 
1. Provozní řád  
2. Organizační řád  
3. Školní řád  
4. Spisový a skartační řád  

Další východiska a materiály: 
1. Zřizovací listina školy  
2. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ 
3. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023  
4. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy konkrétního kraje  
5. Kolektivní smlouva (dále jen KS) 
6. Školní vzdělávací program (ŠVP)  
7. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
8. Krajský plán primární prevence rizikového chování konkrétního kraje na určité období  
9. Minimální preventivní program (MPP)  
10. Program poradenských služeb ve škole 
11. Plán profesního rozvoje pedagogických pracovníků   
12. Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední 

školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok…  

13. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok  
14. Ministerstvo vnitra České republiky – eGovernment – datové schránky 
15. Ministerstvo vnitra České republiky – eGovernment – Czech POINT  
16. Ministerstvo vnitra České republiky – eGovernment – Služby vytvářející důvěru a 

elektronická identifikace – Informace pro uživatele  
17. Ministerstvo vnitra České republiky – Metodický pokyn k elektronickým podpisům a pečetím 

pro veřejnoprávní původce 

Kritéria Možné příklady ukazatelů 
výkonnosti 

Činnosti, delegování 

1.1 Mateřská škola má 
jasně formulovanou 
vizi a realistickou 
strategii rozvoje, které 
pedagogičtí 
pracovníci sdílejí a 
naplňují. 

- existence vize a strategie 
rozvoje 

- míra naplnění strategie 
rozvoje 

- počet zásahů a úprav do již 
deklarované mise a strategie 

Komunikace se zřizovatelem – Ř, ekonom 
školy (porady ředitelů a porady ekonomů) 

Tvorba, vyhodnocení a aktualizace 
Strategického plánu rozvoje školy (SPRŠ) – 
Ř, ZŘ, pracovníci školy, partneři aj.  

Webové stránky, FB – pověřený pracovník, 
firma 

Marketing školy – den otevřených dveří, 
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propagační aktivity, výstavy aj.  
– pověření pracovníci 

Komunikace se zřizovatelem – Ř, ekonom školy (porady ředitelů a porady ekonomů)  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ŠZ: §§ 177-182)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):   

1, 2 (§ 35 odst. 2 
písm. j)) a § 59 odst. 
1 písm. i), 3 (§ 20 
právnická osoba) 

Vnitřní směrnice školy:  

1 (Údaje o škole – vč. 
označení zřizovatele)  

Další východiska a materiály:  

1. Zřizovací listina školy 

6. ŠVP (1 Úvodní identifikační údaje  
– vč. označení zřizovatele)  

Tvorba, vyhodnocení a aktualizace Strategického plánu rozvoje školy (SPRŠ) – Ř, ZŘ, pracovníci 
školy, partneři aj.  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ŠZ: §§ 16 a 165)  

Vnitřní směrnice školy:  

----- 

 

Další východiska a materiály:  

2, 3, 4  

 

PR školy – webové stránky, FB – pověřený pracovník, firma 

Právní předpisy:  

Obecné nařízení o 
ochraně osobních 
údajů (GDPR)  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2  

Pracovní náplň pracovníka 
pověřeného danou oblastí  

Další východiska a materiály:  

----- 

Marketing školy – dny otevřených dveří, propagační aktivity, výstavy aj. – pověření pracovníci  

Právní předpisy:  

----- 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2  

Další východiska a materiály:  

4  

1.2 Mateřská škola má 
vzdělávací program 
(ŠVP), který vychází z 
vize a strategie 
rozvoje školy a je v 
souladu s 
kurikulárními 
dokumenty (RVP); 
jeho cíle jsou 
srozumitelné pro 
pedagogy i rodiče. 

- provázanost ŠVP na vizi a 
strategické cíle 

- míra naplnění cílů 
vzdělávacího programu 

- míra srozumitelnosti 
obsahu a výstupů ŠVP pro 
učitele a pro rodiče 

Tvorba a aktualizace (inovace) ŠVP – Ř, 
ZŘ, pedagogové 

 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ŠZ: §§ 4 a 5)  

Vnitřní směrnice školy:  

4  

Další východiska a materiály:  

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11   

ČŠI – materiály k ŠVP (InspIS)  
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Mimoškolské 
(mezirezortní): 

11, 12  

MŠMT a NPI ČR – metodické materiály  

1.3 Mateřská škola 
funguje podle jasných 
pravidel, 
umožňujících 
konstruktivní 
komunikaci všech 
aktérů (vedení, 
učitelé, rodiče) a 
jejich participaci na 
chodu školy. 

- existence pravidel 

- zapojení zainteresovaných 
stran do tvorby pravidel 

- počty porušení pravidel 

- účinnost opatření 
vyplývajících z porušení 
pravidel 

Organizační řád školy, organizační schéma 
školy, vč. pracovních náplní – Ř, ZŘ, 
ZŘTEÚ (ekonom) 

Provozní řád školy a provozní řády 
jednotlivých pracovišť, odborných učeben 
aj. – Ř, ZŘ, ZŘTEÚ (ekonom) a další 
pověření pracovníci školy   

Organizace, plán školního roku – Ř, ZŘ, 
pedagogové 

Další řády a směrnice, jejich aktualizace – 
Ř, ZŘ, (externí) odborní pracovníci dle 
charakteru směrnice 

Pedagogická dokumentace – Ř, ZŘ a 
pedagogové 

Školní matrika – pověřený pracovník 

Sekretariát, podatelna, datová schránka, 
spisové a skartační činnosti  
– pošta, pokladna, administrativní činnosti 
aj. – pověřený pracovník/pověření 
pracovníci   

Organizační řád školy, organizační schéma školy, vč. pracovních náplní – Ř, ZŘ, ZŘTEÚ (ekonom) 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ŠZ: § 165 odst. 1 
písm. a))  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

5, 6 

Vnitřní směrnice školy:  

2 

Další východiska a materiály:  

5 Kolektivní smlouva  

Provozní řád školy a provozní řády jednotlivých pracovišť, odborných učeben aj. – Ř, ZŘ, ZŘTEÚ 
(ekonom) a další pověření pracovníci školy   

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ŠZ: § 165 odst. 1 
písm. a))  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

Právní předpisy 
související s BOZP a 

Vnitřní směrnice školy:  

1 

Další východiska a materiály:  

5 Kolektivní smlouva  
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PO  

Organizace, plán školního roku – Ř, ZŘ, pedagogové 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT):  

1 (§ 24), 5 (V16) 

Vnitřní směrnice školy:  

----- 

Další východiska a materiály:  

6, 7, 9, 10, 11, 12, 13    

Další řády a směrnice, jejich aktualizace – Ř, ZŘ, (externí) odborní pracovníci dle charakteru 
směrnice 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (§ 28)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

7, 8, 9, 11, 12    

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4  

+ zvláštní právní předpisy, 
na které odkazuje písm. k) § 
28 ŠZ  

+ další nepovinné, ale 
užitečné    

Další východiska a materiály:  

5  

 

Pedagogická dokumentace – Ř, ZŘ a pedagogové 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (§§ 22 a 28), 6 
(V364), 7 (V3)    

Mimoškolské 
(mezirezortní): 

11, 12  

Vnitřní směrnice školy:  

3, 4 

Další východiska a materiály:  

6, Informace MŠMT k vedení dokumentace 
o dětech, žácích a studentech a některé 
další dokumentace v elektronické a listinné 
podobě    

Školní matrika – pověřený pracovník 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (§§ 22 a 28), 6 
(V364) 

Mimoškolské 
(mezirezortní): 

11, 12  

Vnitřní směrnice školy:  

3, 4  

Další východiska a materiály:  

Informace MŠMT k vedení dokumentace o 
dětech, žácích a studentech a některé další 
dokumentace v elektronické a listinné 
podobě    

Sekretariát, podatelna, datová schránka, spisové a skartační činnosti – pošta, pokladna, 
administrativní činnosti aj. – pověřený pracovník/pověření pracovníci   

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT) 

Mimoškolské 
(mezirezortní): 

3 (§§ 118–418 
právnické osoby), 

8, 10 (§ 17), 11, 12      

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 4  

 

Další východiska a materiály:  

14, 15, 16, 17   
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1.4 Mateřská škola je 
vstřícné a bezpečné 
místo pro děti, jejich 
rodiče, pedagogické i 
nepedagogické 
pracovníky. 

- existence systému/pravidel 
bezpečnosti žáků a učitelů 

- počty bezpečnostních 
incidentů 

BOZP, PO – Ř, ZŘ, vedoucí pracovníci, 
všichni zaměstnanci, dokumentace – 
bezpečnostní technik nebo externí firma 

Hygienická pravidla – Ř, ZŘ, vedoucí 
pracovníci, všichni zaměstnanci 

Školní řád – Ř, ZŘ a pedagogové  

Plán DVPP pro danou oblast – Ř, ZŘ, 
pedagogové   

BOZP, PO – Ř, ZŘ, vedoucí pracovníci, všichni zaměstnanci, dokumentace – bezpečnostní technik 
nebo externí firma 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ŠZ: § 29), 4 (V263: 
§ 6), 7 (V14: § 5), 9 
(V55: § 7), 10 (ZPP  

Mimoškolské 
(mezirezortní):   

Právní předpisy 
související s BOZP a 
PO, 11  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4  

 

Další východiska a materiály:  

5 Kolektivní smlouva (IV. BEZPEČNOST A 
OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI)  

Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, 
žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních – Minimální standard 
bezpečnosti (č. j. MSMT-1981/2015-1) 

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a 
ochrany dětí, žáků a studentů ve školách 
zřizovaných MŠMT (č. j. 37 014/2005-25)    

Hygienická pravidla – Ř, ZŘ, vedoucí pracovníci, všichni zaměstnanci 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ŠZ: § 29) 

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

9 aj.   

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4  

 

Další východiska a materiály:  

MŠMT: Soubor hygienických pokynů pro 
školy a školská zařízení (Praha,  
30. 4. 2020, aktualizace k 27. 5. 2020  
(s vyznačenými změnami)) 

Školní řád – Ř, ZŘ a pedagogové  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ŠZ: § 30, § 183 
odst. 7),  

Mimoškolské 
(mezirezortní): 

3 (OZ: § 32 odst. 2)   

4 (ZOSPOD: §§ 1 a 
10)   

Vnitřní směrnice školy:  

3, 4  

 

Další východiska a materiály:  

Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě 
školního řádu, č. j. MSMT-10862/2015  

Metodický pokyn ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 
šikany ve školách a školských zařízeních č. 
j. MSMT-21149/2016  

Plán DVPP pro danou oblast – Ř, ZŘ, pedagogové   

Právní předpisy:  Vnitřní směrnice školy:  Další východiska a materiály:  
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Školské (MŠMT): 

1 (ŠZ: §§ 160, 164) 

10 (ZPP: § 24) 

11 (V317: §§ 1–10)  

4 (V16: § 5)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

5 (ZP: §§ 228–235) 

1, 4 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13  

1.5 Mateřská škola 
spolupracuje s 
vnějšími partnery.  

- počet definovaných 
partnerů 

-program spolupráce 
s důležitými partnery 

Komunikace s partnery školy – Ř a 
pracovníci dle charakteru aktivit 

Komunikace s partnery školy – Ř a pracovníci dle charakteru aktivit  

Právní předpisy: pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Školské (MŠMT): 

Mimoškolské 
(mezirezortní): 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 3   

Další východiska a materiály:  

6, 12, 13  

Problematika komunitních škol  

2 Pedagogické vedení školy 

Právní předpisy (v platném znění):  

 Školské (MŠMT) 
1. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále 

jen ZPP) 
2. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 
pracovníků (dále jen NV75)  

3. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků (dále jen V317)  

4. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (dále jen školský zákon nebo ŠZ) 

5. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních (dále jen V72)  

6. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných (dále jen V27)  

7. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských 
zařízení (dále jen V263)  

8. Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, dále jen ZOUVDV) 

9. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen V14)    
10. Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen V107)  

 Mimoškolské (mezirezortní):  
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1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP)  
2. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, katalog 

prací (dále jen katalog prací nebo KP)   
3. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě (dále jen NV564)  
4. Zákon č. 126/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ZOFK)  

5. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen ZORP)    
6. Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 

informačních služeb (dále jen ZOK) 
7. Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách (dále jen ZOCN) 
8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen ZOÚ) 
9. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OBZ) 

Vnitřní směrnice školy: 
1. Vnitřní (platový) předpis  
2. Organizační řád  
3. Provozní řád  
4. Spisový a skartační řád  
5. Vnitřní směrnice k uvádění začínajících a nových pedagogických pracovníků ve škole  

alší východiska a materiály: 
1. Kolektivní smlouva (dále jen KS – vypracovaná v rámci vzájemných vztahů MŠMT a ČMOS 

PŠ k 23. 1. 2014)  
2. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
3. Plán porad vedení a jednání pedagogické rady ve školním roce…   
4. Zřizovací listina školy  
5. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ 
6. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023  
7. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy konkrétního kraje  
8. Kolektivní smlouva (dále jen KS – konkrétní MŠ) 
9. Školní vzdělávací program (ŠVP)  
10. Krajský plán primární prevence rizikového chování konkrétního kraje na určité období  
11. Plán profesního rozvoje pedagogických pracovníků   
12. Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední 

školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok…  

13. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 
14. Dokumenty České školní inspekce (dále jen ČŠI)  
15. Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a 

školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací, č. j.: MSMT- 
71/2020-4 

Plán kontrolní a hospitační činnosti ve škole  

Kritéria Možné příklady ukazatelů 
výkonnosti 

Činnosti, delegování 
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2.1 Vedení školy 
aktivně řídí, 
pravidelně 
vyhodnocuje práci 
školy a přijímá 
účinná opatření. 

- nastavený systém 
autoevaluace 

- výsledky hodnocení kvality 
vzdělávání 

- počty realizovaných 
opatření  

- účinnost realizovaných 
opatření 

Porady s pedagogy – Ř a ZŘ 

Pedagogické rady – Ř, ZŘ 

Hospitační činnost – Ř, ZŘ a vzájemné 
hospitace pedagogů 

Kontrolní činnost vedení školy – Ř a ZŘ  

Zápis do MŠ – Ř, ZŘ 

Porady s pedagogy – Ř a ZŘ 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 28 a 164)   

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  

3  

Pedagogické rady – Ř, ZŘ 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 28 a 164)   

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  

3  

Hospitační činnost – Ř, ZŘ a vzájemné hospitace pedagogů 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT):  

4 (ŠZ: §§ 12 a 164)  

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  

2, 13, 15, 17, 19  

Kontrolní činnost vedení školy – Ř a ZŘ  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: § 164 odst. 1)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: § 102 odst. 3)   

4 (ZOFK)  

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  

4 (statutární orgán a zástupce statutárního 
orgánu)  

17, 19  

Zápis do MŠ – Ř, ZŘ  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT):  

4 (ŠZ: §§ 34 a 34b) 

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  

15, 17, 19   

2.2 Vedení školy 
aktivně vytváří zdravé 
školní klima – pečuje 
o vztahy mezi 
pedagogy, dětmi i 
vzájemné vztahy mezi 
pedagogy a dětmi a 

- existence etického kodexu 

- nastavený systém prevence 
rizikového chování 

- počet neformálních setkání 
mezi učiteli, dětmi a rodiči 

- počty porušení etického 
kodexu 

Porady vedení – Ř, ZŘ a ekonom  

Pedagogické rady – Ř a ZŘ 

Porady s pracovníky školy – Ř  

Aktivity s rodiči – Ř, ZŘ, pedagogové 

Sjednané konzultace, nástěnky tříd, 
nástěnka školy, webové stránky, popř. e-
mailová komunikace, dotazníky, třídní 
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jejich rodiči a o 
vzájemnou spolupráci 
všech aktérů. 

schůzky – Ř, ZŘ, pedagogové 

Porady vedení – Ř, ZŘ a ekonom, pedagogické rady – Ř a ZŘ, porady s pracovníky školy – Ř  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 28 a 164)   

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  

3  

Aktivity s rodiči – Ř, ZŘ, pedagogové 

Sjednané konzultace, nástěnky tříd, nástěnka školy, webové stránky, popř. e-mailová komunikace, 
dotazníky, třídní schůzky  
– Ř, ZŘ, pedagogové 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4   

Další východiska a materiály:  

3  

VIDEO: Volají vám rodiče žáků i o 
víkendu? Vedení školy musí nastavit 
pravidla.  
https://1url.cz/0KZwU 
VIDEO: Jak zlepšit komunikaci rodičů a 
učitelů? Ředitelé mají řadu možností.  
https://1url.cz/uKZwS  
VIDEO: Rodinu musíte vzít takovou, jaká 
je 
https://1url.cz/SKZwv 

2.3 Vedení školy 
cíleně pečuje o 
naplnění relevantních 
potřeb každého 
pedagoga a jeho 
profesní rozvoj, 
vytváří podmínky pro 
výměnu 
pedagogických 
zkušeností s dalšími 
školami a účinně 
podporuje začínající 
pedagogy. 

- míra potřebnosti rozšíření 
učitelského sboru 

- počet vzdělávacích akcí 
učitelů 

- výsledky hodnocení práce 
učitelů 

- využívání motivačních 
nástrojů, odměňování 

- Plán DVPP 

- existence plánu profesního 
rozvoje PP (jednotlivců) 

- existence portfolia ředitele, 
učitele 

- existence adaptačního 
programu pro začínající PP 
a PP po dlouhé pauze 

 

Plán a realizace DVPP – Ř, ZŘ, 
pedagogové 

Vzájemné hospitace aj. – Ř, ZŘ, 
pedagogové 

Plán profesního rozvoje pedagogických 
pracovníků – Ř, ZŘ, pedagogové 

Profesní portfolio – ZŘ, pedagogové 

Hodnocení učitelů – Ř a ZŘ, kontrola 
plnění ŠVP – koordinátor ŠVP 

Odměňování pracovníků – Ř a ZŘ/přímý 
nadřízený pracovník 

Uvádění začínajících učitelů 
(pedagogických pracovníků) – Ř, ZŘ, 
uvádějící učitel  

Plán a realizace DVPP – Ř, ZŘ, pedagogové 
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Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 24) 

3 (V317: §§ 1–10)  

4 (ŠZ: §§ 160 a 164)  

7 (V263: § 5)  

8 (ZOUVDV: §§ 1 a 
2)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: §§ 227–235)   

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4   

Další východiska a materiály:  

1 (KS: část V., části 46–48)  

2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19   

Péče o pedagogický sbor na ZŠ 
https://1url.cz/QKZw5 
 

 

Vzájemné hospitace aj. – Ř, ZŘ, pedagogové 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT):  

4 (ŠZ: §§ 12 a 164)  

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  

2, 13, 15, 17, 19   

Plán profesního rozvoje pedagogických pracovníků – Ř, ZŘ, pedagogové 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 24) 

3 (V317: §§ 1–10)  

4 (ŠZ: §§ 160 a 164)  

7 (V263: § 5)  

8 (ZOUVDV: §§ 1 a 
2)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: §§ 227–235)   

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4   

Další východiska a materiály:  

1 (KS: část V., části 46–48)  

2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19   

Péče o pedagogický sbor na ZŠ 
https://1url.cz/QKZw5 

   

Profesní portfolio – ZŘ, pedagogové 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 24) 

3 (V317: §§ 1–10)  

4 (ŠZ: §§ 160 a 164)  

7 (V263: § 5)  

8 (ZOUVDV: §§ 1 a 
2)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: §§ 227–235)   

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4   

Další východiska a materiály:  

1 (KS: část V., části 46–48)  

2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19    

Profesní portfolia učitelů a asistentů 
pedagoga nejen v době distanční výuky 
https://1url.cz/VKZw9  
Přínos portfolií pro profesní rozvoj 
https://1url.cz/zKZw6 
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Hodnocení učitelů – Ř a ZŘ, kontrola plnění ŠVP – koordinátor ŠVP 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 164–166)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: §§ 287 a 314) 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2 (pracovní náplně), 4   

Další východiska a materiály:  

1, 2, 8, 13, 17, 18, 19  

https://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicke-
pokyny-k-vykonu-povolani-pedagogickeho-
pracovnika  

Dohoda o pracovním výkonu 

Odměňování pracovníků – Ř a ZŘ/přímý nadřízený pracovník 

Právní předpisy: 

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 164–166)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: §§ 287 a 314) 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2 (pracovní náplně), 4   

Další východiska a materiály:  

Dohoda o pracovním výkonu 

1, 2, 8, 13, 17, 18, 19  

https://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicke-
pokyny-k-vykonu-povolani-pedagogickeho-
pracovnika  

Uvádění začínajících učitelů (pedagogických pracovníků) – Ř, ZŘ, uvádějící učitel  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 ZPP 

Mimoškolské 
(mezirezortní): 

1 ZP 

  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5  

 

Další východiska a materiály:  

1, 2, 8  

Péče o pedagogický sbor na ZŠ 
https://1url.cz/QKZw5 
Přínos portfolií pro profesní rozvoj 
https://1url.cz/zKZw6 

2.4 Vedení školy 
usiluje o optimální 
materiální podmínky 
vzdělávání a pečuje o 
jejich účelné 
využívání.  

- struktura a podíl finančních 
zdrojů na financování škol 

- míra využití dalších zdrojů 
mimo zřizovatele 

- podíl využití dotačních 
prostředků 

Vybavení školy, učeben, kabinetů, ostatních 
prostor, úklid, provoz školy, revize a 
kontroly  

Pomůcky, literatura aj.  

ICT 

Rozpočet školy, ekonomické činnosti  

Mimorozpočtové zdroje 

Administrativní činnosti 

Projekty 

Knihovna 

Stravovací provoz 

Autodoprava 

- Ř, ZŘ, ekonom školy, pedagogičtí a 
nepedagogičtí pracovníci, externí 
firmy, zřizovatel… 

Vybavení školy, učeben, kabinetů, ostatních prostor, úklid, provoz školy, revize a kontroly  
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Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: § 27, § 29, §§ 
160–163)  

Mimoškolské 
(mezirezortní): 

Právní předpisy 
k BOZP, BOZ a PO 

Právní předpisy 
hygienické a 
zdravotní (např. 
zákon č. 258/2000 
Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o 
změně některých 
souvisejících zákonů) 

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4  

Provozní řády jednotlivých 
učeben a místností   

Směrnice k inventarizaci 
majetku, závazků, ocenění 
majetku a závazků 

Systém dokumentů a 
vnitřních směrnic školy 
k BOZP, BOZ a PO ve škole   

Další východiska a materiály:  

1, 4, 8, 15, 19 

 

Pomůcky, literatura aj.  

ICT 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: § 27, § 29, §§ 
160–163)  

Mimoškolské 
(mezirezortní)  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4 

Pracovní náplně metodika 
ICT a správce sítě  

Správci sbírek, resp. 
inventárních položek  
– základní povinnosti  

Další východiska a materiály:  

1, 8, 15, 19  

Rozpočet školy, ekonomické činnosti, mimorozpočtové zdroje, administrativní činnosti 

Projekty  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: § 27, § 29, 
160–166)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):   

4 (ZOFK)  

5 (ZORP)  

8 (ZOÚ) 

9 (OBZ) 

aj.  

 

Vnitřní směrnice školy:  

Směrnice o finanční kontrole 

Účtový rozvrh, číslování 
dokladů a používané zkratky 

Směrnice pro hospodaření s 
majetkem 

Odpisový plán 

Inventarizace majetku, 
závazků, ocenění majetku a 
závazků  

Evidence valutových a 
devizových operací  

Směrnice pro poskytování a 
účtování cestovních náhrad  

Další východiska a materiály:  

Výzvy k projektům různých operačních 
programů   



Strategické řízení a plánování ve školách a v územích 

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 

 

18 
 

Časové rozlišování nákladů 
a výnosů, tvorba dohadných 
položek  

Harmonogram účetní 
závěrky 

Oběh účetních dokladů  

Přehled a rozdělení razítek 
školy 

Vedení FKSP  

Podpisové vzory 

Směrnice o stravování 
zaměstnanců  

Vnitřní (platový) předpis 

Provádění hospodářské 
činnosti 

Spisový řád, skartační řád, 
spisový a skartační plán 

Informace školy vztahující se 
k zákonu č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k 
informacím, v platném znění 

Směrnice pro projekty  

Knihovna 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: § 120)  

9 (V108: §§ 1 a 15)  

Mimoškolské 
(mezirezortní): 

6 (ZOK)   

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4 

Provozní řád školní 
knihovny, popř. studovny  

Další východiska a materiály:  

4, 14, 15, 18   

Stravovací provoz 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: § 119)  

10 (V107)  

Mimoškolské 
(mezirezortní): 

Právní předpisy 
k BOZP, BOZ a PO 

Právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4 

Pracovní náplně 
zaměstnanců školní jídelny  

Provozní řád školní jídelny  

Směrnice o stravování 
zaměstnanců  

 

Další východiska a materiály:  

1, 4, 8, 15, 17, 18 
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hygienické a 
zdravotní (např. 
zákon č. 258/2000 
Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o 
změně některých 
souvisejících zákonů)   

Autodoprava 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT):  

Mimoškolské 
(mezirezortní): 

7 (ZOCN)  

Právní předpisy 
k BOZP  

Vnitřní směrnice školy: 

1, 2, 3, 4  

Vnitřní směrnice školy pro 
provoz služebního 
motorového vozidla 

Pracovní náplň řidiče   

Další východiska a materiály:  

18  

2.5 Vedení školy 
klade důraz na vlastní 
profesní rozvoj.  

- míra naplnění plánů 
osobního rozvoje pracovníků 
školy 

Hodnocení naplnění plánů osobního 
rozvoje pedagogů – Ř, ZŘ, pedagogové 

Hodnocení naplnění plánů osobního rozvoje pedagogů – Ř, ZŘ, pedagogové  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 24) 

3 (V317: §§ 1–10)  

4 (ŠZ: §§ 160 a 164)  

7 (V263: § 5)  

8 (ZOUVDV: §§ 1 a 
2)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: §§ 227–235)   

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4   

Další východiska a materiály:  

1 (KS: část V., části 46–48)  

2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19   

 

3 Kvalita pedagogického sboru  

Právní předpisy (v platném znění):  

 Školské (MŠMT) 
1. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále 

jen ZPP) 
2. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 
pracovníků (dále jen NV75)  

3. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků (dále jen V317)  

4. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
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vzdělávání (dále jen školský zákon nebo ŠZ) 
5. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních (dále jen V72)  
6. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných (dále jen V27)  
7. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských 

zařízení (dále jen V263)  

 Mimoškolské (mezirezortní):  
1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP)  
2. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, katalog 

prací (dále jen katalog prací nebo KP)   
3. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě (dále jen NV564)     
Vnitřní směrnice školy: 

1. Vnitřní (platový) předpis  
2. Organizační řád  
3. Provozní řád  
4. Spisový a skartační řád  

Další východiska a materiály: 
1. Kolektivní smlouva (dále jen KS) 
2. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  

Kritéria Možné příklady ukazatelů 
výkonnosti 

Činnosti, delegování 

3.1 Pedagogové jsou 
pro svou práci 
kvalifikovaní a 
odborně zdatní a ke 
své práci přistupují 
profesionálně.  

- míra naplnění platné 
legislativy z hlediska 
odborné kvalifikace učitelů 

- počet realizovaných 
opatření 

Přijímání nových pedagogických a 
nepedagogických pracovníků školy – Ř a 
ZŘ 

Rozvrh služeb – Ř, ZŘ 

Rozpis zástupů za nemoc – ZŘ 

Kontrolní a hospitační činnost – Ř, ZŘ  

Rozvrh služeb – ZŘ 

Rozpis zástupů za nemoc – ZŘ 

Kontrolní a hospitační činnost – Ř, ZŘ 

Přijímání nových pedagogických a nepedagogických pracovníků školy – Ř a ZŘ 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 3 odst. 1)  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3 

Další východiska a materiály:  

1 (KS)  

Rozvrh služeb – Ř, ZŘ 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 23 odst. 1–
5)  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3 

Další východiska a materiály:  

1 (KS: péče o zaměstnance – péče o 
kvalifikaci zaměstnanců, systém školení a 
vzdělávání zaměstnanců a podpora jiných 
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forem vzdělávání)  

Rozpis zástupů za nemoc – ZŘ 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 23 odst. 1–
5)  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3 

Další východiska a materiály:  

1 (KS: péče o zaměstnance – péče o 
kvalifikaci zaměstnanců, systém školení a 
vzdělávání zaměstnanců a podpora jiných 
forem vzdělávání)  

Kontrolní a hospitační činnost – Ř, ZŘ  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: § 164 odst. 1)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: § 102 odst. 3)   

4 (ZOFK)  

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  

1 (KS: péče o zaměstnance – péče o 
kvalifikaci zaměstnanců, systém školení a 
vzdělávání zaměstnanců a podpora jiných 
forem vzdělávání)  

2 

4 (statutární orgán a zástupce statutárního 
orgánu)  

17, 19  

3.2 Pedagogové 
důsledně uplatňují při 
komunikaci s dětmi, 
rodiči a kolegy 
vstřícný, respektující 
přístup.  

- existence etického kodexu 

- počet neformálních setkání 
mezi učiteli, dětmi a rodiči 

- počty porušení etického 
kodexu 

Kontrolní činnost – Ř, ZŘ 

Rozhovory... – Ř, ZŘ aj.  

Pozorování... – Ř, ZŘ aj.  

Komunikace s rodiči – Ř, ZŘ, pedagogové 

Kontrolní činnost – Ř, ZŘ, rozhovory... – Ř, ZŘ aj., pozorování... – Ř, ZŘ aj.  

Komunikace s rodiči – Ř, ZŘ, pedagogové 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 23 odst. 1–
5)  

4 (ŠZ: § 164 odst. 1)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: § 102 odst. 3)   

4 (ZOFK)  

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3  

Další východiska a materiály:  

1 (KS: péče o zaměstnance – péče o 
kvalifikaci zaměstnanců, systém školení a 
vzdělávání zaměstnanců a podpora jiných 
forem vzdělávání)  

2 

VIDEO: Volají vám rodiče žáků i o 
víkendu? Vedení školy musí nastavit 
pravidla.  
https://1url.cz/0KZwU 
VIDEO: Jak zlepšit komunikaci rodičů a 
učitelů? Ředitelé mají řadu možností.  
https://1url.cz/uKZwS  
VIDEO: Rodinu musíte vzít takovou, jaká 
je 

https://1url.cz/SKZwv  
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3.3 Pedagogové 
aktivně spolupracují a 
poskytují si vzájemně 
podporu a zpětnou 
vazbu. 

- existence systému výměny 
zkušeností 

Vzájemné hospitace – ZŘ, pedagogové 

Sdílení materiálů, textů 

Sdílení poznatků z DVPP – Ř, ZŘ, 
pedagogové  

Vzájemné hospitace – ZŘ, pedagogové, sdílení materiálů, textů, sdílení poznatků z DVPP – Ř, ZŘ, 
pedagogové 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT):  

4 (ŠZ: §§ 12 a 164)  

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  

2, 13, 15, 17, 19   

3.4 Pedagogové 
podporují rozvoj 
demokratických 
hodnot a občanské 
angažovanosti.  

- počet společných 
rozhodnutí pedagogických 
pracovníků vzniklých 
hlasováním 

Pedagogická rada – Ř, ZŘ 

Provozní porady – Ř, ZŘ 

 

Pedagogická rada – Ř, ZŘ, provozní porady – Ř, ZŘ 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 28, 164)   

Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4  

 

Další východiska a materiály:  

 

3.5 Pedagogové 
aktivně spolupracují 
na svém profesním 
rozvoji.  

- míra naplnění plánů 
osobního rozvoje pracovníků 
školy 

Plán profesního rozvoje pedagogů – Ř, ZŘ, 
pedagogové 

Plán profesního rozvoje pedagogů – Ř, ZŘ, pedagogové  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 24) 

3 (V317: §§ 1–10)  

4 (ŠZ: §§ 160 a 164)  

7 (V263: § 5)  

8 (ZOUVDV: §§ 1 a 
2)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: §§ 227–235)   

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4   

Další východiska a materiály:  

1 (KS: část V., části 46–48)  

2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19   

Péče o pedagogický sbor na ZŠ 

https://1url.cz/QKZw5   

4 Výuka  
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Právní předpisy (v platném znění):  

 Školské (MŠMT) 
1. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále 

jen ZPP) 
2. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 
pracovníků (dále jen NV75)  

3. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků (dále jen V317)  

4. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (dále jen školský zákon nebo ŠZ) 

5. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen V14)  
6. Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání (dále jen V74)    
7. Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku (dále jen V16)  
8. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních (dále jen V72)  
9. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných (dále jen V27)  
10. Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v 

zájmovém vzdělávání (dále jen V55)  
11. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských 

zařízení (dále jen V263)  

 Mimoškolské (mezirezortní):  
1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP)  
2. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen 

katalog prací nebo KP)   
3. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě (dále jen NV564)     
Vnitřní směrnice školy: 

1. Vnitřní (platový) předpis  
2. Organizační řád  
3. Provozní řád  
4. Spisový a skartační řád  
5. Školní řád  

Další východiska a materiály: 
1. Kolektivní smlouva (dále jen KS) 
2. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
3. Dokumenty České školní inspekce (dále jen ČŠI)  
4. Školní vzdělávací program (ŠVP)  
5. Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední 

školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok…  

6. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok  

Kritéria Možné příklady ukazatelů 
výkonnosti 

Činnosti, delegování 
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4.1 Pedagogové 
systematicky 
promýšlejí a 
připravují vzdělávání 
v souladu s 
vědomostními, 
dovednostními i 
postojovými cíli 
definovanými v 
kurikulárních 
dokumentech školy a 
potřebami dětí. 

- existence plánu osobního 
pedagogického rozvoje a 
jeho sdílení s kolegy 

Kontrolní a hospitační činnost 

Sdílení zkušeností 

DVPP 

- Ř, ZŘ, pedagogové 

Kontrolní a hospitační činnost, sdílení zkušeností, DVPP – Ř, ZŘ, pedagogové  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: § 164 odst. 1)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: § 102 odst. 3)   

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

1 (KS: péče o zaměstnance – péče o 
kvalifikaci zaměstnanců, systém školení a 
vzdělávání zaměstnanců a podpora jiných 
forem vzdělávání)  

2, 3, 

4 (statutární orgán a zástupce statutárního 
orgánu)  

5, 6, 17, 19  

4.2 Pedagogové 
využívají široké 
spektrum výchovně-
vzdělávacích strategií 
pro naplnění 
stanovených cílů. 

- rozsah motivačních prvků 
k vytváření klimatu 
podporujícího učení 

Aktivity školy – pověření pedagogové 

Kontrola výchovně-vzdělávacího procesu 

Kontrolní a hospitační činnost 

- Ř, ZŘ, pedagogové 

Aktivity školy – pověření pedagogové 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 24) 

3 (V317: §§ 1–10)  

4 (ŠZ: §§ 160, 164) 

7 (V16: § 5)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: §§ 228–235) 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13  

Kontrola výchovně-vzdělávacího procesu, kontrolní a hospitační činnost – Ř, ZŘ, pedagogové 

Právní předpisy:  Vnitřní směrnice školy:  Další východiska a materiály:  
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Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 164–166)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: §§ 287 a 314)  

1, 2, 3, 4, 5 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

4.3 Pedagogové 
systematicky sledují 
vzdělávací pokrok 
každého dítěte a při 
plánování a realizaci 
vzdělávání zohledňují 
individuální potřeby 
dětí. 

- výsledky hodnocení 
pokroku jednotlivých dětí ve 
vzdělávání 

- počet a účinnost přijatých 
opatření 

Ř, ZŘ, pedagogové 

Pedagogická rada 

Činnost ostatních učitelů, asistentů 
(asistentů pedagoga)  

Spolupráce se ŠPZ – Ř, ZŘ, pedagogové 

Ř, ZŘ, pedagogové 

Právní předpisy: 
 
pro tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Školské (MŠMT): 

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Pedagogická rada 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 28, 164)   

Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

 

Další východiska a materiály:  

6  

 

Činnost ostatních učitelů, asistentů (asistentů pedagoga)  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 20)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

3 (NV564) 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

1, 2, 3, 4, 5, 6  

 

Spolupráce se ŠPZ (PPP a SPC)  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: § 16)  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  
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8 (V72)  

9 (V27)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

Zákon č. 359/1999 
Sb., o sociálně právní 
ochraně dítěte   

4.4 Pedagogové se ve 
své práci zaměřují na 
sociální a osobnostní 
rozvoj dětí. 

 

- výsledky hodnocení 
pokroku jednotlivých dětí 
v sociálním a osobnostním 
rozvoji 

Ř, ZŘ, pedagogové 

Činnost ostatních učitelů, asistentů 
pedagoga  

Pedagogická rada 

Spolupráce se ŠPZ – Ř, ZŘ, pedagogové 

Ř, ZŘ, pedagogové 

Právní předpisy: pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Školské (MŠMT): 

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Činnost ostatních učitelů, asistentů pedagoga 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 20)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

3 (NV564) 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

1, 2, 3, 4, 5, 6  

 

Pedagogická rada 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 28, 164)   

Mimoškolské 
(mezirezortní):  pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

 

Další východiska a materiály:  

 

Spolupráce se ŠPZ (PPP a SPC)  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: § 16)  

8 (V72)  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  
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9 (V27)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

Zákon č. 359/1999 
Sb., o sociálně právní 
ochraně dítěte   

5 Vzdělávací výsledky dětí   

Právní předpisy (v platném znění):  

 Školské (MŠMT) 
1. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále 

jen ZPP) 
2. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 
pracovníků (dále jen NV75)  

3. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků (dále jen V317)  

4. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (dále jen školský zákon nebo ŠZ) 

5. Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen V14)  
6. Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání (dále jen V74)    
7. Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku (dále jen V16)  
8. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních (dále jen V72)  
9. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných (dále jen V27)  
10. Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v 

zájmovém vzdělávání (dále jen V55)  
11. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských 

zařízení (dále jen V263)  

 Mimoškolské (mezirezortní):  
1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP)  
2. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen 

katalog prací nebo KP)   
3. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě (dále jen NV564)     
Vnitřní směrnice školy: 

1. Vnitřní (platový) předpis  
2. Organizační řád  
3. Provozní řád  
4. Spisový a skartační řád  
5. Školní řád  

Další východiska a materiály: 
1. Kolektivní smlouva (dále jen KS) 
2. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
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3. Dokumenty České školní inspekce (dále jen ČŠI)  
4. Školní vzdělávací program (ŠVP)  
5. Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední 

školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok…  

6. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok  

Kritéria Možné příklady ukazatelů 
výkonnosti 

Činnosti, delegování 

5.1 Mateřská škola 
soustavně získává 
informace o posunech 
výsledků každého 
dítěte ve všech 
vzdělávacích 
oblastech a reaguje 
na ně vhodnými 
pedagogickými 
opatřeními. 

- výsledky vzdělávání dětí Hodnocení výsledků vzdělávání dětí – Ř, 
ZŘ, pedagogové 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání dětí – Ř, ZŘ, pedagogové 

Právní předpisy: pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Školské (MŠMT): 

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

RVP PV  

3, 4, 5, 6  

5.2 Výsledky 
vzdělávání dětí 
odpovídají 
očekávaným 
výsledkům podle 
vzdělávacích 
programů. 

- míra naplnění očekávaných 
výsledků vzdělávání 

Hodnocení výsledků vzdělávání dětí – Ř, 
ZŘ, pedagogové 

Hodnocení výsledků vzdělávání dětí – Ř, ZŘ, pedagogové 

Právní předpisy: pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Školské (MŠMT): 

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

RVP PV  

3, 4, 5, 6  

5.3 Děti jsou 
motivovány k 
dosahování dobrých 

Pedagogická diagnostika – 
sociální kompetence  

Hodnocení výsledků vzdělávání dětí – 
pedagogové (PP – 2x ročně)  
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výsledků a 
demonstrují sociální a 
osobnostní 
kompetence a 
občanské hodnoty – 
V MŠ se nesleduje. 

Kompetence: 

- k učení 
- k řešení problémů 
- komunikativní 
- sociální a personální 
- činnostní a občanské 

Hodnocení výsledků vzdělávání dětí – Ř, ZŘ, pedagogové 

Právní předpisy: pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Školské (MŠMT): 

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

RVP PV  

3, 4, 5, 6  

5.4 Mateřská škola 
sleduje a vyhodnocuje 
úspěšnost dětí v 
průběhu předškolního 
vzdělávání, při jeho 
ukončování a dle 
možností i v dalším 
vzdělávání a aktivně s 
výsledky pracuje v 
zájmu zkvalitnění 
vzdělávání. 

 

- výsledky úspěšnosti školy 

- úspěšnost dětí při 
ukončování předškolního 
vzdělávání a dle možností i v 
dalším vzdělávání  

Hodnocení výsledků vzdělávání dětí – Ř, 
ZŘ, pedagogové 

Přechod žáků na ZŠ – Ř, ZŘ, pedagogové 

Hodnocení výsledků vzdělávání dětí – Ř, ZŘ, pedagogové 

Přechod žáků na ZŠ – Ř, ZŘ, pedagogové  

Právní předpisy: pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Školské (MŠMT): 

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

RVP PV  

3, 4, 5, 6  
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3. Delegování pravomocí ředitele v základní škole 

Procesy delegování dílčích oblastí v ZŠ budou záležet na velikosti školy, na jejím organizačním 
schématu, na velikosti pedagogického sboru, resp. na celkovém počtu zaměstnanců. Dále jsou 
popisované procesy závislé i na právnické osobě, vykonávající činnost školy/škol a školského 
zařízení/školských zařízení, tj. na tom, zda je sloučeno několik druhů škol, popř. i školských zařízení 
(např. školní jídelna – ŠJ a školní družina – ŠD) v jednom právním subjektu (např. MŠ + ZŠ + ŠD + 
ŠJ), na množství budov, odloučených pracovišť aj.   
 
Tato kapitola popisuje možnosti delegování v průměrně velké ZŠ s 1–2 zástupci ředitele, ekonomem 
a hospodářem. Velmi odlišná situace je na malých a málotřídních školách, kde ředitel nemá na koho 
delegovat a musí většinu činností vykonávat sám.  
 

1 Koncepce a rámec školy  

Právní předpisy (v platném znění):  

 Školské (MŠMT): 
1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (dále jen školský zákon nebo ŠZ) 
2. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních (dále jen V72)  
3. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných (dále jen V27)  
4. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských 

zařízení (dále jen V263) 
5. Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku (dále jen V16)   
6. Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a 

o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o 
dokumentaci škol a školských zařízení; dále jen V364)  

7. Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání (dále jen V3) 
8. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky (dále jen V48)   
9. Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v 

zájmovém vzdělávání (dále jen V55)  
10. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále 

jen ZPP) 
11. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 

a kariérním systému pedagogických pracovníků (dále jen V317)  
12. Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských 

účelových zařízeních (dále jen V108)  

 Mimoškolské (mezirezortní):  
1. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
2. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)   
3. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)  
4. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen ZOSPOD)  
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5. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP)  
6. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen 

katalog prací nebo KP)   
7. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
9. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
10. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů  
11. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
12. Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby  
13. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o elektronickém podpisu) 
14. Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek   
15. Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993, Listina základních práv a svobod (dále jen LZPAS)  
16. Vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích (dále jen V180)  

Vnitřní směrnice školy: 
1. Provozní řád  
2. Organizační řád  
3. Školní řád  
4. Spisový a skartační řád  

Další východiska a materiály: 
1. Zřizovací listina školy  
2. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ 
3. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023  
4. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy konkrétního kraje  
5. Kolektivní smlouva (dále jen KS) 
6. Školní vzdělávací program (ŠVP)  
7. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
8. Krajský plán primární prevence rizikového chování konkrétního kraje na určité období  
9. Minimální preventivní program (MPP)  
10. Program poradenských služeb ve škole 
11. Plán profesního rozvoje pedagogických pracovníků   
12. Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední 

školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok…  

13. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok  
14. Ministerstvo vnitra České republiky – eGovernment – datové schránky 
15. Ministerstvo vnitra České republiky – eGovernment – Czech POINT  
16. Ministerstvo vnitra České republiky – eGovernment – Služby vytvářející důvěru a 

elektronická identifikace – Informace pro uživatele  
17. Ministerstvo vnitra České republiky – Metodický pokyn k elektronickým podpisům a pečetím 

pro veřejnoprávní původce 
 
 

Kritéria Možné příklady ukazatelů 
výkonnosti 

Činnosti, delegování 



Strategické řízení a plánování ve školách a v územích 

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 

 

32 
 

1.1 Škola má jasně 
formulovanou vizi a 
realistickou strategii 
rozvoje, které 
pedagogičtí 
pracovníci sdílejí a 
naplňují.  

- existence vize a strategie 
rozvoje 

- míra naplnění strategie 
rozvoje 

- počet zásahů a úprav do již 
deklarované mise a strategie 

- systém propagace školy na 
veřejnosti  

Komunikace se zřizovatelem – Ř, ekonom 
školy (porady ředitelů a porady ekonomů) 

Tvorba, vyhodnocení a aktualizace 
Strategického plánu rozvoje školy (SPRŠ) – 
Ř, ZŘ, pracovníci školy, partneři aj.  

Webové stránky, FB – pověřený pracovník, 
firma 

Marketing školy – den otevřených dveří, 
propagační aktivity, výstavy aj.  
– pověření pracovníci  

Komunikace se zřizovatelem – Ř, ekonom školy (porady ředitelů a porady ekonomů)  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ŠZ: §§ 177–182)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):   

1, 2 (§ 35 odst. 2 
písm. j) a § 59 odst. 1 
písm. i), 3 (§ 20 
právnická osoba) 

Vnitřní směrnice školy:  

1 (Údaje o škole – vč. 
označení zřizovatele)  

Další východiska a materiály:  

1. Zřizovací listina školy 

6. ŠVP (1 Úvodní identifikační údaje  
– vč. označení zřizovatele)  

Tvorba, vyhodnocení a aktualizace Strategického plánu rozvoje školy (SPRŠ) – Ř, ZŘ, pracovníci 
školy, partneři aj.  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ŠZ: §§ 16 a 165)  

Vnitřní směrnice školy:  

----- 

 

Další východiska a materiály:  

2, 3, 4  

 

PR školy – webové stránky, FB – pověřený pracovník, firma 

Právní předpisy:  

Obecné nařízení o 
ochraně osobních 
údajů (GDPR)  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2  

Pracovní náplň pracovníka 
pověřeného danou oblastí  

Další východiska a materiály:  

----- 

Marketing školy – dny otevřených dveří, propagační aktivity, výstavy aj. – pověření pracovníci  

Právní předpisy:  

----- 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2  

Další východiska a materiály:  

4  

1.2 Škola má 
vzdělávací program 
(ŠVP), který vychází z 
vize a strategie 
rozvoje školy a je v 
souladu s 
kurikulárními 

- provázanost ŠVP na vizi a 
strategické cíle 

- míra naplnění cílů 
vzdělávacího programu 

- míra srozumitelnosti 
obsahu a výstupů ŠVP pro 

Tvorba a aktualizace (inovace) ŠVP – Ř, 
ZŘV, koordinátor ŠVP, vedoucí PK, 
pedagogové 
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dokumenty (RVP); 
jeho cíle jsou 
srozumitelné pro 
pedagogy i rodiče.  

učitele a pro rodiče 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ŠZ: §§ 4 a 5)  

Mimoškolské 
(mezirezortní): 

11, 12  

Vnitřní směrnice školy:  

4  

Další východiska a materiály:  

2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11   

ČŠI – materiály k ŠVP (InspIS)  

MŠMT a NPI ČR – metodické materiály  

1.3 Škola funguje 
podle jasných 
pravidel, 
umožňujících 
konstruktivní 
komunikaci všech 
aktérů (vedení, 
pedagogové, rodiče) 
a jejich participaci na 
chodu školy.  

- existence pravidel 

- zapojení zainteresovaných 
stran do tvorby pravidel 

- počty porušení pravidel 

- účinnost opatření 
vyplývajících z porušení 
pravidel 

Organizační řád školy, organizační schéma 
školy, vč. pracovních náplní – Ř, ZŘV a 
ZŘTEÚ (ekonom)  

Provozní řád školy a provozní řády 
jednotlivých pracovišť, odborných učeben 
aj. – Ř, ZŘV, ZŘTEÚ (ekonom) a další 
pověření pracovníci školy   

Organizace, plán školního roku – Ř, 
všichni ZŘ, vedoucí PK, pedagogové 

Další řády a směrnice, jejich aktualizace – 
Ř, všichni ZŘ, odborní pracovníci dle 
charakteru směrnice 

Pedagogická dokumentace – Ř, ZŘ, TU a 
pedagogové 

Školní matrika – pověřený pracovník 

Sekretariát, podatelna, datová schránka, 
spisové a skartační činnosti  
– pošta, pokladna, administrativní činnosti 
aj. – pověřený pracovník/pověření 
pracovníci   

Organizační řád školy, organizační schéma školy vč. pracovních náplní – Ř, ZŘV a ZŘTEÚ 
(ekonom)  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ŠZ: § 165 odst. 1 
písm. a))  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

5, 6 

Vnitřní směrnice školy:  

2 

Další východiska a materiály:  

5 Kolektivní smlouva  

Provozní řád školy a provozní řády jednotlivých pracovišť, odborných učeben aj. – Ř, ZŘV, ZŘTEÚ 
(ekonom) a další pověření pracovníci školy   
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Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ŠZ: § 165 odst. 1 
písm. a))  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

Právní předpisy 
související s BOZP a 
PO  

Vnitřní směrnice školy:  

1 

Další východiska a materiály:  

5 Kolektivní smlouva  

Organizace, plán školního roku – Ř, všichni ZŘ, vedoucí PK, pedagogové 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT):  

1 (§ 24), 5 (V16) 

Vnitřní směrnice školy:  

----- 

Další východiska a materiály:  

6, 7, 9, 10, 11, 12, 13    

Další řády a směrnice, jejich aktualizace – Ř, všichni ZŘ, odborní pracovníci dle charakteru 
směrnice 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (§ 28)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

7, 8, 9, 11, 12    

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4  

+ zvláštní právní předpisy, 
na které odkazuje písm. k) § 
28 ŠZ  

+ další nepovinné, ale 
užitečné    

Další východiska a materiály:  

5  

 

Pedagogická dokumentace – Ř, ZŘ, TU a pedagogové 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (§§ 22 a 28), 6 
(V364), 7 (V3)    

Mimoškolské 
(mezirezortní): 

11, 12  

Vnitřní směrnice školy:  

3, 4 

Další východiska a materiály:  

6, Informace MŠMT k vedení dokumentace 
o dětech, žácích a studentech a některé 
další dokumentace v elektronické a listinné 
podobě    

Školní matrika – pověřený pracovník 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (§§ 22 a 28), 6 
(V364) 

Mimoškolské 
(mezirezortní): 

11, 12  

Vnitřní směrnice školy:  

3, 4  

Další východiska a materiály:  

Informace MŠMT k vedení dokumentace o 
dětech, žácích a studentech a některé další 
dokumentace v elektronické a listinné 
podobě    

Sekretariát, podatelna, datová schránka, spisové a skartační činnosti – pošta, pokladna, 



Strategické řízení a plánování ve školách a v územích 

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 

 

35 
 

 

 

administrativní činnosti aj. – pověřený pracovník/pověření pracovníci   

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Mimoškolské 
(mezirezortní): 

3 (§§ 118–418 
právnické osoby), 

8, 10 (§ 17), 11, 12      

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 4  

 

Další východiska a materiály:  

14, 15, 16, 17   

 

1.4 Škola je vstřícné a 
bezpečné místo pro 
žáky, jejich rodiče, 
pedagogické i 
nepedagogické 
pracovníky. 

- existence systému / pravidel 
bezpečnosti žáků a učitelů 

- počty bezpečnostních 
incidentů 

BOZP, PO – Ř, ZŘ, vedoucí pracovníci, 
všichni zaměstnanci, dokumentace – 
bezpečnostní technik nebo externí firma 

Hygienická pravidla – Ř, ZŘ, vedoucí 
pracovníci, všichni zaměstnanci 

Školní řád – Ř, ZŘ, TU, VP, ŠMP a 
pedagogové  

Preventivní program školy – VP, ŠMP, 
pedagogové  

Program poradenských služeb ve škole – 
pracovníci ŠPP  

Plán DVPP pro danou oblast – Ř, ZŘ, VP, 
ŠMP, TU, pedagogové   

BOZP, PO – Ř, ZŘ, vedoucí pracovníci, všichni zaměstnanci, dokumentace – bezpečnostní technik – 
osoba odborně způsobilá v prevenci rizik – nebo pověřená osoba touto činností; nebo externí firma 
pověřená ředitelem  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ŠZ: § 29), 4 (V263: 
§ 6), 8 (V13: §§ 2, 
12), 9 (V55: § 7), 10 
(ZPP)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):   

Právní předpisy 
související s BOZP a 
PO, 11  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4  

 

Další východiska a materiály:  

5 Kolektivní smlouva (IV. BEZPEČNOST A 
OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI)  

Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, 
žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních – Minimální standard 
bezpečnosti (č. j. MSMT-1981/2015-1) 

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a 
ochrany dětí, žáků a studentů ve školách 
zřizovaných MŠMT (č. j. 37 014/2005-25)    

Hygienická pravidla – Ř, ZŘ, vedoucí pracovníci, všichni zaměstnanci 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ŠZ: § 29) 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4  

 

Další východiska a materiály:  

MŠMT: Soubor hygienických pokynů pro 
školy a školská zařízení (Praha,  
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Mimoškolské 
(mezirezortní):  

9 aj.   

30. 4. 2020, aktualizace k 27. 5. 2020  
(s vyznačenými změnami)) 

Školní řád – Ř, ZŘ, TU, VP, ŠMP a pedagogové  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ŠZ: § 30, § 183 
odst. 7),  

8 (V13: § 4),   

Mimoškolské 
(mezirezortní): 

3 (OZ: § 32 odst. 2)   

4 (ZOSPOD: §§ 1 a 
10)   

Vnitřní směrnice školy:  

3, 4  

 

Další východiska a materiály:  

Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě 
školního řádu, č. j. MSMT-10862/2015  

Metodický pokyn ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 
šikany ve školách a školských zařízeních, č. 
j. MSMT-21149/2016  

Preventivní program školy – výchovný poradce, školní metodik prevence, pedagogové  

Právní předpisy:   

Školské (MŠMT): 

1, 2, 3, 4  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

14  

Vnitřní směrnice školy: 

1, 2, 3   

 

Další východiska a materiály:  

12 

Metodické doporučení k primární prevenci 
rizikového chování u dětí, žáků a studentů 
ve školách, č. j. 21 291/2010-28    

Program poradenských služeb ve škole – pracovníci ŠPP  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ŠZ: §§ 16a a 16b, 
116),   

2, 3  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

3 (OZ: § 32 odst. 2)   

4 (ZOSPOD: §§ 1 a 
10)    

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3  

 

Další východiska a materiály:  

12  

 

Plán DVPP pro danou oblast – Ř, ZŘ, VP, ŠMP, TU, pedagogové  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ŠZ: §§ 160, 164) 

10 (ZPP: § 24) 

11 (V317: §§ 1–10)  

4 (V16: § 5)  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 4 

Další východiska a materiály:  

2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13  
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Mimoškolské 
(mezirezortní):  

5 (ZP: §§ 228–235) 

1.5 Škola 
spolupracuje s 
vnějšími partnery  

- počet definovaných 
partnerů 

- nastavený program 
spolupráce s partnery  

Komunikace s partnery školy – celé vedení 
a pracovníci dle charakteru aktivit 

Komunikace s partnery školy – celé vedení a pracovníci dle charakteru aktivit  

Právní předpisy:  

pro tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 3   

Další východiska a materiály:  

6, 12, 13  

Problematika komunitních škol  

2 Pedagogické vedení školy 

Právní předpisy (v platném znění):  

 Školské (MŠMT) 
1. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále 

jen ZPP) 
2. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 
pracovníků (dále jen NV75)  

3. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků (dále jen V317)  

4. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (dále jen školský zákon nebo ŠZ) 

5. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních (dále jen V72)  

6. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných (dále jen V27)  

7. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských 
zařízení (dále jen V263)  

8. Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, dále jen ZOUVDV) 

9. Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských 
účelových zařízeních (dále jen V108) 

10. Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen V107)  

 Mimoškolské (mezirezortní):  
1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP)  
2. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen 

katalog prací nebo KP)   
3. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě (dále jen NV564)  
4. Zákon č. 126/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ZOFK)  
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5. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen ZORP)    
6. Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 

informačních služeb (dále jen ZOK) 
7. Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách (dále jen ZOCN) 
8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen ZOÚ) 
9. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OBZ) 

Vnitřní směrnice školy: 
1. Vnitřní (platový) předpis  
2. Organizační řád  
3. Provozní řád  
4. Spisový a skartační řád  
5. Vnitřní směrnice k uvádění začínajících a nových pedagogických pracovníků ve škole  

Další východiska a materiály: 
1. Kolektivní smlouva (dále jen KS – vypracovaná v rámci vzájemných vztahů MŠMT a ČMOS 

PŠ k 23. 1. 2014)  
2. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
3. Plán porad vedení a jednání pedagogické rady ve školním roce…   
4. Zřizovací listina školy  
5. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ 
6. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023  
7. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy konkrétního kraje  
8. Kolektivní smlouva (dále jen KS – konkrétní ZŠ) 
9. Školní vzdělávací program (ŠVP)  
10. Krajský plán primární prevence rizikového chování konkrétního kraje na určité období  
11. Minimální preventivní program (MPP)  
12. Program poradenských služeb ve škole 
13. Plán profesního rozvoje pedagogických pracovníků   
14. Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední 

školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok…  

15. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 
16. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních, č. j. 21 291/2010-28  
17. Dokumenty České školní inspekce (dále jen ČŠI)  
18. Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a 

školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací, č. j.: MSMT-
71/2020-4 

19. Plán kontrolní a hospitační činnosti ve škole  

Kritéria Možné příklady ukazatelů 
výkonnosti 

Činnosti, delegování 

2.1 Vedení školy 
aktivně řídí, 
pravidelně monitoruje 
a vyhodnocuje práci 

- výsledky hodnocení kvality 
výuky 

- počty realizovaných 
opatření  

Porady vedení – Ř a všichni ZŘ, 
pedagogická rada – všichni pedagogičtí 
pracovníci   

Výchovný poradce a specializované 
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školy a přijímá 
účinná opatření.  

- účinnost realizovaných 
opatření 

činnosti – školní metodik prevence, 
koordinátor ŠVP, koordinátor (metodik) 
ICT, koordinátor EVVO 

Předmětové komise – dle oborů 

Hospitační činnost – Ř, ZŘ, vedoucí PK a 
vzájemné hospitace pedagogů 

Kontrolní činnost vedení školy – Ř a ZŘ dle 
úseků školy  

Zápis do ZŠ – Ř a ZŘV   

Porady vedení – Ř a všichni ZŘ, pedagogické rady – všichni pedagogičtí pracovníci   

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 28 a 164)   

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  

3  

Výchovný poradce a specializované činnosti – školní metodik prevence, koordinátor ŠVP, 
koordinátor (metodik) ICT, koordinátor EVVO 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

5 (V72: § 7 + příloha 
č. 3)  

2 (NV75: § 3)  

3 (V317: §§ 8, 9)  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4 

Další východiska a materiály:  

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  

Předmětové komise – dle oborů 

Právní předpisy: pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3 

Další východiska a materiály:  

9, 15   

Hospitační činnost – Ř, ZŘ, vedoucí PK a vzájemné hospitace pedagogů 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT):  

4 (ŠZ: §§ 12 a 164)  

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  

2, 13, 15, 17, 19  

Kontrolní činnost vedení školy – Ř a ZŘ dle úseků školy  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: § 164 odst. 1)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: § 102 odst. 3)   

4 (ZOFK)  

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  

4 (statutární orgán a zástupce statutárního 
orgánu)  

17, 19  

Zápis do ZŠ – Ř a ZŘV   

Právní předpisy:  Vnitřní směrnice školy:  Další východiska a materiály:  
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Školské (MŠMT):  

4 (ŠZ: § 3a)   

2, 3, 4  15, 17, 19   

2.2 Vedení školy 
aktivně vytváří zdravé 
školní klima – pečuje 
o vztahy mezi 
pedagogy, žáky i 
vzájemné vztahy mezi 
pedagogy a žáky a 
jejich rodiči a o 
vzájemnou spolupráci 
všech aktérů.  

- existence etického kodexu 

- existence systému prevence 
rizikového chování 

- počet neformálních setkání 
mezi učiteli a žáky 

- počty porušení etického 
kodexu 

Porady vedení – Ř a všichni ZŘ 

Pedagogické rady – Ř, ZŘ a pedagogové  

Porady s pracovníky školy – Ř 

Porady úseků školy – ZŘV a ZŘTEÚ 
(ekonom) 

Výchovný poradce a školní metodik 
prevence  

Externí organizace – certifikovaní 
poskytovatelé a programy školské primární 
prevence rizikového chování (MŠMT) 

Pedagogické rady – Ř, ZŘ a pedagogové, porady s pracovníky školy – Ř, porady úseků školy – 
ZŘTV a ZŘTEÚ (ekonom)  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 28 a 164)   

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  

3  

Výchovný poradce a školní metodik prevence  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

5 (V72: § 7 + příloha 
č. 3)  

2 (NV75: § 3)  

3 (V317: §§ 8, 9)  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4 

Další východiska a materiály:  

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  

Externí organizace – certifikovaní poskytovatelé a programy školské primární prevence rizikového 
chování (MŠMT) 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

5 (V72: § 7 + příloha 
č. 3)  

2 (NV75: § 3)  

3 (V317: §§ 8, 9)  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4 

Další východiska a materiály:  

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  

https://1url.cz/vK4Oe (MŠMT)  

2.3 Vedení školy 
usiluje o zajištění 
optimálních 
personálních 
podmínek pro 
vzdělávání, cíleně 
pečuje o naplnění 
relevantních potřeb 

- míra potřebnosti rozšíření 
učitelského sboru 

- počet vzdělávacích akcí 
učitelů 

- výsledky hodnocení práce 
učitelů 

- využívání motivačních 

Plán a realizace DVPP – Ř, všichni ZŘ, 
vedoucí PK, pedagogové 

Vzájemné hospitace aj. – Ř, ZŘ, 
pedagogové 

Plán profesního rozvoje pedagogických 
pracovníků – Ř, ZŘ, vedoucí PK 
pedagogové 
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každého pedagoga a 
jeho profesní rozvoj, 
vytváří podmínky pro 
výměnu 
pedagogických 
zkušeností s dalšími 
školami a účinně 
podporuje začínající 
pedagogy.  

nástrojů, odměňování 

- Plán DVPP 

- existence plánu profesního 
rozvoje PP (jednotlivců) 

- existence portfolia ředitele, 
učitele 

- existence adaptačního 
programu pro začínající PP 
a PP po dlouhé pauze 

 

Profesní portfolio – ZŘ, vedoucí PK, 
pedagogové 

Hodnocení učitelů – Ř a ZŘ, kontrola 
plnění ŠVP – koordinátor ŠVP a vedoucí 
PK 

Odměňování pracovníků – Ř a ZŘ/přímý 
nadřízený pracovník 

Uvádění začínajících učitelů 
(pedagogických pracovníků) – Ř, ZŘ, 
uvádějící učitel  

Plán a realizace DVPP – Ř, všichni ZŘ, vedoucí PK, pedagogové 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 24) 

3 (V317: §§ 1–10)  

4 (ŠZ: §§ 160 a 164)  

7 (V263: § 5)  

8 (ZOUVDV: §§ 1 a 
2)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: §§ 227–235)   

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4   

Další východiska a materiály:  

1 (KS: část V., části 46–48)  

2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19   

Péče o pedagogický sbor na ZŠ 

https://1url.cz/QKZw5   

Vzájemné hospitace aj. – Ř, ZŘ, pedagogové 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT):  

4 (ŠZ: §§ 12 a 164)  

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  

2, 13, 15, 17, 19   

Plán profesního rozvoje pedagogických pracovníků – Ř, ZŘ, vedoucí PK pedagogové 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 24) 

3 (V317: §§ 1–10)  

4 (ŠZ: §§ 160 a 164)  

7 (V263: § 5)  

8 (ZOUVDV: §§ 1 a 
2)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: §§ 227–235)   

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4   

Další východiska a materiály:  

1 (KS: část V., části 46–48)  

2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19   

Péče o pedagogický sbor na ZŠ 

https://1url.cz/QKZw5  

Profesní portfolio – ZŘ, vedoucí PK, pedagogové 



Strategické řízení a plánování ve školách a v územích 

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 

 

42 
 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 24) 

3 (V317: §§ 1–10)  

4 (ŠZ: §§ 160 a 164)  

7 (V263: § 5)  

8 (ZOUVDV: §§ 1 a 
2)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: §§ 227–235)   

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4   

Další východiska a materiály:  

1 (KS: část V., části 46–48)  

2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19    

Profesní portfolia učitelů a asistentů 
pedagoga nejen v době distanční výuky 
https://1url.cz/VKZw9  
Přínos portfolií pro profesní rozvoj 
https://1url.cz/zKZw6 

Hodnocení učitelů – Ř a ZŘ, kontrola plnění ŠVP – koordinátor ŠVP a vedoucí PK 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 164–166)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: §§ 287 a 314) 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2 (pracovní náplně), 4   

Další východiska a materiály:  

1, 2, 8, 13, 17, 18, 19  

https://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicke-
pokyny-k-vykonu-povolani-pedagogickeho-
pracovnika  

Dohoda o pracovním výkonu 

Odměňování pracovníků – Ř a ZŘ/přímý nadřízený pracovník 

Právní předpisy: 

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 164–166)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: §§ 287 a 314) 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2 (pracovní náplně), 4   

Další východiska a materiály:  

Dohoda o pracovním výkonu 

1, 2, 8, 13, 17, 18, 19  

https://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicke-
pokyny-k-vykonu-povolani-pedagogickeho-
pracovnika  

Uvádění začínajících učitelů (pedagogických pracovníků) – Ř, ZŘ, uvádějící učitel  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 ZPP 

Mimoškolské 
(mezirezortní): 

1 ZP 

  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5  

 

Další východiska a materiály:  

1, 2, 8  

Péče o pedagogický sbor na ZŠ 
https://1url.cz/QKZw5 
Přínos portfolií pro profesní rozvoj 
https://1url.cz/zKZw6  

2.4 Vedení školy 
usiluje o optimální 
materiální podmínky 
vzdělávání a pečuje o 
jejich účelné 
využívání.  

- struktura a podíl finančních 
zdrojů na financování škol 

- míra využití dalších zdrojů 
mimo zřizovatele 

- podíl využití dotačních 
prostředků 

Vybavení školy, učeben, kabinetů, ostatních 
prostor, úklid, provoz školy, revize a 
kontroly 

Pomůcky, učebnice aj. 

ICT 

Rozpočet školy, ekonomické činnosti 



Strategické řízení a plánování ve školách a v územích 

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 

 

43 
 

 

 

Mimorozpočtové zdroje 

Administrativní činnosti 

Projekty 

Knihovna 

Stravovací provoz 

Autodoprava 

- Ř, ZŘ, předmětová komise, 
koordinátor (metodik) ICT, správce 
sítě, ekonom školy, pedagogičtí a 
nepedagogičtí pracovníci, případně 
vedoucí odloučených pracovišť, 
externí firma 

Vybavení školy, učeben, kabinetů, ostatních prostor, úklid, provoz školy, revize a kontroly  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: § 27, § 29, §§ 
160–163)  

Mimoškolské 
(mezirezortní): 

Právní předpisy 
k BOZP, BOZ a PO 

Právní předpisy 
hygienické a 
zdravotní (např. 
zákon č. 258/2000 
Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o 
změně některých 
souvisejících zákonů) 

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4  

Provozní řády jednotlivých 
učeben a místností   

Směrnice k inventarizaci 
majetku, závazků, ocenění 
majetku a závazků 

Systém dokumentů a 
vnitřních směrnic školy 
k BOZP, BOZ a PO ve škole   

Další východiska a materiály:  

1, 4, 8, 15, 19 

 

Pomůcky, učebnice aj.  

ICT 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: § 27, § 29, §§ 
160–163)  

Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4 

Pracovní náplně metodika 
ICT a správce sítě  

Správci sbírek – základní 
povinnosti  

Sklad učebnic a správce 
tohoto skladu  

Další východiska a materiály:  

1, 8, 15, 19  

Rozpočet školy, ekonomické činnosti  

Mimorozpočtové zdroje, projekty 
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Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: § 27, § 29, 
160–166)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):   

4 (ZOFK)  

5 (ZORP)  

8 (ZOÚ) 

9 (OBZ) 

aj.  

 

Vnitřní směrnice školy:  

Směrnice o finanční kontrole 

Účtový rozvrh, číslování 
dokladů a používané zkratky 

Směrnice pro hospodaření s 
majetkem 

Odpisový plán 

Inventarizace majetku, 
závazků, ocenění majetku a 
závazků  

Evidence valutových a 
devizových operací  

Směrnice pro poskytování a 
účtování cestovních náhrad  

Časové rozlišování nákladů 
a výnosů, tvorba dohadných 
položek  

Harmonogram účetní 
závěrky 

Oběh účetních dokladů  

Přehled a rozdělení razítek 
školy 

Vedení FKSP  

Podpisové vzory 

Směrnice o stravování 
zaměstnanců  

Vnitřní (platový) předpis 

Provádění hospodářské 
činnosti 

Spisový řád, skartační řád, 
spisový a skartační plán 

Informace školy vztahující se 
k zákonu č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k 
informacím, v platném znění 

Směrnice pro projekty  

Další východiska a materiály:  

Výzvy k projektům různých operačních 
programů   

Knihovna 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: § 120)  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4 

Provozní řád školní 
knihovny, popř. studovny  

Další východiska a materiály:  

4, 14, 15, 18   
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9 (V108: §§ 1 a 15)  

Mimoškolské 
(mezirezortní): 

6 (ZOK)   

Stravovací provoz 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: § 119)  

10 (V107)  

Mimoškolské 
(mezirezortní): 

Právní předpisy 
k BOZP, BOZ a PO 

Právní předpisy 
hygienické a 
zdravotní (např. 
zákon č. 258/2000 
Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o 
změně některých 
souvisejících zákonů)   

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4 

Pracovní náplně 
zaměstnanců školní jídelny  

Provozní řád školní jídelny  

Směrnice o stravování 
zaměstnanců  

 

Další východiska a materiály:  

1, 4, 8, 15, 17, 18 

Autodoprava 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Mimoškolské 
(mezirezortní): 

7 (ZOCN)  

Právní předpisy 
k BOZP  

Vnitřní směrnice školy: 

1, 2, 3, 4  

Vnitřní směrnice školy pro 
provoz služebního 
motorového vozidla 

Pracovní náplň řidiče   

Další východiska a materiály:  

18  

Ř, ZŘ dle činností, vedoucí PK, koordinátor (metodik) ICT, správce sítě, pedagogičtí a 
nepedagogičtí pracovníci, případně vedoucí odloučených pracovišť, externí firmy  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT) 

ZPP 

Mimoškolské 
(mezirezortní)  

ZP 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4  

Pracovní náplně 
pedagogických a 
nepedagogických pracovníků 
školy  

 

Další východiska a materiály:  

1, 4, 8, 18, 19  

 

2.5 Vedení školy - míra naplnění plánů Hodnocení naplnění plánů osobního 
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klade důraz na vlastní 
profesní rozvoj.  

osobního rozvoje pracovníků 
školy 

- existence plánu profesního 
rozvoje pro Ř a širší vedení 
školy 

rozvoje pedagogů – Ř, ZŘV, ZŘTEÚ, 
vedoucí PK  

Hodnocení naplnění plánů osobního rozvoje pedagogů – Ř, ZŘV, ZŘTEÚ, vedoucí PK  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 24) 

3 (V317: §§ 1–10)  

4 (ŠZ: §§ 160 a 164)  

7 (V263: § 5)  

8 (ZOUVDV: §§ 1 a 
2)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: §§ 227–235)   

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4   

Další východiska a materiály:  

1 (KS: část V., části 46–48)  

2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19   

 

3 Kvalita pedagogického sboru  

Právní předpisy (v platném znění):  

 Školské (MŠMT) 
1. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále 

jen ZPP) 
2. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 
pracovníků (dále jen NV75)  

3. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků (dále jen V317)  

4. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (dále jen školský zákon nebo ŠZ) 

5. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních (dále jen V72)  

6. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných (dále jen V27)  

7. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských 
zařízení (dále jen V263)  

 Mimoškolské (mezirezortní):  
1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP)  
2. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen 

katalog prací nebo KP)   
3. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě (dále jen NV564)     
Vnitřní směrnice školy: 
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1. Vnitřní (platový) předpis  
2. Organizační řád  
3. Provozní řád  
4. Spisový a skartační řád  

Další východiska a materiály: 
1. Kolektivní smlouva (dále jen KS) 
2. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
3. Program poradenských služeb ve škole (činnost školního poradenského pracoviště, ŠPP) 

Kritéria Možné příklady ukazatelů 
výkonnosti 

Činnosti, delegování 

3.1 Pedagogové jsou 
pro svou práci 
kvalifikovaní a 
odborně zdatní a ke 
své práci přistupují 
profesionálně.  

- míra naplnění platné 
legislativy z hlediska 
odborné kvalifikace učitelů 

- počet realizovaných 
opatření 

Přijímání nových pedagogických a 
nepedagogických pracovníků školy – Ř a 
ZŘ 

Třídnictví, úvazky – Ř, ZŘV  

Rozvrh hodin – Ř, ZŘV 

Zastupování – ZŘV, ZŘTEÚ (ekonom)  

Specializované činnosti a výchovné 
poradenství – Ř, ZŘV 

Kontrolní a hospitační činnost – Ř, ZŘV, 
vedoucí PK  

Přijímání nových pedagogických a nepedagogických pracovníků školy – Ř a ZŘ 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 3 odst. 1)  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3 

Další východiska a materiály:  

1 (KS)  

Třídnictví, úvazky – Ř, ZŘV  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 23 odst. 1–
5)  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3 

Další východiska a materiály:  

1 (KS: péče o zaměstnance – péče o 
kvalifikaci zaměstnanců, systém školení a 
vzdělávání zaměstnanců a podpora jiných 
forem vzdělávání)  

Rozvrh hodin – Ř, ZŘV  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 23 odst. 1–
5)  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3 

Další východiska a materiály:  

1 (KS: péče o zaměstnance – péče o 
kvalifikaci zaměstnanců, systém školení a 
vzdělávání zaměstnanců a podpora jiných 
forem vzdělávání)  

Zastupování – ZŘV, ZŘTEÚ (ekonom)  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 23 odst. 1–
5)  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3 

Další východiska a materiály:  

1 (KS: péče o zaměstnance – péče o 
kvalifikaci zaměstnanců, systém školení a 
vzdělávání zaměstnanců a podpora jiných 
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forem vzdělávání)  

Specializované činnosti a výchovné poradenství – Ř, ZŘV  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 23 odst. 1–
5)  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3 

Další východiska a materiály:  

1 (KS: péče o zaměstnance – péče o 
kvalifikaci zaměstnanců, systém školení a 
vzdělávání zaměstnanců a podpora jiných 
forem vzdělávání)  

Kontrolní a hospitační činnost – Ř, ZŘV, vedoucí PK  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: § 164 odst. 1)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: § 102 odst. 3)   

4 (ZOFK)  

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  

1 (KS: péče o zaměstnance – péče o 
kvalifikaci zaměstnanců, systém školení a 
vzdělávání zaměstnanců a podpora jiných 
forem vzdělávání)  

2 

4 (statutární orgán a zástupce statutárního 
orgánu)  

17, 19  

3.2 Pedagogové 
důsledně uplatňují při 
komunikaci s žáky, 
rodiči a kolegy 
vstřícný, respektující 
přístup.  

- existence etického kodexu 

- počet neformálních setkání 
mezi učiteli a žáky 

- počty porušení etického 
kodexu 

Kontrolní činnost – Ř, ZŘV 

Rozhovory – Ř, ZŘV 

Pozorování – Ř, ZŘV  

Výchovný poradce, školní metodik 
prevence 

Kontrolní činnost – Ř, ZŘV, rozhovory – Ř, ZŘV, pozorování – Ř, ZŘV  

Výchovný poradce, školní metodik prevence  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 23 odst. 1–
5)  

4 (ŠZ: § 164 odst. 1)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: § 102 odst. 3)   

4 (ZOFK)  

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3  

Další východiska a materiály:  

1 (KS: péče o zaměstnance – péče o 
kvalifikaci zaměstnanců, systém školení a 
vzdělávání zaměstnanců a podpora jiných 
forem vzdělávání)  

2 

 

 

3.3 Pedagogové 
aktivně spolupracují a 
poskytují si vzájemně 
podporu a zpětnou 
vazbu. 

- existence systému výměny 
zkušeností 

Vzájemné hospitace – ZŘ, vedoucí PK, 
pedagogové 

Sdílení materiálů, učebních textů 

Sdílení poznatků z DVPP – Ř, ZŘV, 
vedoucí PK, pedagogové 

Vzájemné hospitace – ZŘ, vedoucí PK, pedagogové, sdílení materiálů, učebních textů, sdílení 
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poznatků z DVPP – Ř, ZŘV, vedoucí PK, pedagogové 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT):  

4 (ŠZ: §§ 12 a 164)  

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  

2, 13, 15, 17, 19   

3.4 Pedagogové 
podporují rozvoj 
demokratických 
hodnot a občanské 
angažovanosti.  

- počet společných 
rozhodnutí pedagogických 
pracovníků vzniklých 
hlasováním 

Pedagogická rada – Ř, ZŘ, pedagogičtí 
pracovníci  

Provozní porady – Ř, všichni ZŘ 

Porady úseků školy – jednotliví ZŘ 

Pedagogická rada – Ř, ZŘ, pedagogičtí pracovníci, provozní porady – Ř, všichni ZŘ, porady úseků 
školy – jednotliví ZŘ 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 28, 164)   

Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

2, 3, 4  

 

Další východiska a materiály:  

 pro tuto oblast nejsou k dispozici  

 

3.5 Pedagogové 
aktivně spolupracují 
na svém profesním 
rozvoji.  

- míra naplnění plánů 
osobního rozvoje pracovníků 
školy 

Plán profesního rozvoje pedagogů – Ř, ZŘ 

Plán profesního rozvoje pedagogů – Ř, ZŘV, vedoucí PK   

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 24) 

3 (V317: §§ 1–10)  

4 (ŠZ: §§ 160 a 164)  

7 (V263: § 5)  

8 (ZOUVDV: §§ 1 a 
2)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: §§ 227–235)   

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4   

Další východiska a materiály:  

1 (KS: část V., části 46–48)  

2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19   

Péče o pedagogický sbor na ZŠ 
https://1url.cz/QKZw5 

 

4 Výuka  

Právní předpisy (v platném znění):  

 Školské (MŠMT) 
1. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále 

jen ZPP) 
2. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 
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pracovníků (dále jen NV75)  
3. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 

a kariérním systému pedagogických pracovníků (dále jen V317)  
4. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (dále jen školský zákon nebo ŠZ) 
5. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky (dále jen V48)  
6. Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání (dále jen V74)    
7. Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku (dále jen V16)  
8. Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání (dále jen V3)   
9. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních (dále jen V72)  
10. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných (dále jen V27)  
11. Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v 

zájmovém vzdělávání (dále jen V55)  
12. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských 

zařízení (dále jen V263)  

 Mimoškolské (mezirezortní):  
1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP)  
2. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen 

katalog prací nebo KP)   
3. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě (dále jen NV564)     
Vnitřní směrnice školy: 

1. Vnitřní (platový) předpis  
2. Organizační řád  
3. Provozní řád  
4. Spisový a skartační řád  
5. Školní řád  

Další východiska a materiály: 
1. Kolektivní smlouva (dále jen KS) 
2. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
3. Dokumenty České školní inspekce (dále jen ČŠI)  
4. Školní vzdělávací program (ŠVP)  
5. Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední 

školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok…  

6. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok...  
7. Program poradenských služeb ve škole 

Kritéria Možné příklady ukazatelů 
výkonnosti 

Činnosti, delegování 

4.1 Pedagogové 
systematicky 

- existence plánu osobního 
pedagogického rozvoje a 

Kontrolní a hospitační činnost 

Sdílení zkušeností 
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promýšlejí a 
připravují výuku v 
souladu s 
vědomostními, 
dovednostními i 
postojovými cíli 
definovanými v 
kurikulárních 
dokumentech školy a 
potřebami žáků. 

jeho sdílení s kolegy DVPP 

- Ř, ZŘV, vedoucí PK, pedagogové, 
ŠPP    

Kontrolní a hospitační činnost, sdílení zkušeností, DVPP – Ř, ZŘV, vedoucí PK, pedagogové, ŠPP   

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZP: § 102 odst. 3)    

4 (ŠZ: § 164 odst. 1)  

Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

 

 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

1 (KS: péče o zaměstnance – péče o 
kvalifikaci zaměstnanců, systém školení a 
vzdělávání zaměstnanců a podpora jiných 
forem vzdělávání)  

2, 3, 

4 (statutární orgán a zástupce statutárního 
orgánu)  

5, 6, 17, 19  

4.2 Pedagogové 
využívají široké 
spektrum výchovně-
vzdělávacích strategií 
pro naplnění 
stanovených cílů. 

- rozsah motivačních prvků 
k vytváření klimatu 
podporujícího učení 

- existence plánu DVPP 

Aktivity školy 

Kontrola výchovně-vzdělávacího procesu 

Kontrolní a hospitační činnost 

Činnost PK  

- Ř, ZŘV, vedoucí PK, pedagogové, 
ŠPP   

Aktivity školy – Ř, ZŘV, vedoucí PK, pedagogové, ŠPP 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 24) 

4 (ŠZ: §§ 160, 164) 

3 (V317: §§ 1–10)  

7 (V16: § 5)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

5 (ZP: §§ 228–235) 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13  

Kontrola výchovně-vzdělávacího procesu, kontrolní a hospitační činnost – Ř, ZŘV, vedoucí PK, 
pedagogové, ŠPP  

Právní předpisy:  Vnitřní směrnice školy:  Další východiska a materiály:  
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Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 164–166)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

1 (ZP: §§ 287 a 314)  

1, 2, 3, 4, 5 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Činnost PK – vedoucí PK, pedagogové   

Právní předpisy:  

pro tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

4.3 Pedagogové 
systematicky sledují 
vzdělávací pokrok 
každého žáka a při 
plánování a realizaci 
výuky zohledňují 
individuální potřeby 
žáků. 

- nastavený systém 
hodnocení pokroku každého 
žáka 

- výsledky hodnocení 
pokroku jednotlivých žáků ve 
vzdělávání 

- počet a účinnost přijatých 
opatření  

Zodpovídá Ř a provádí ZŘ dle velikosti 
školy: 

Činnost třídních učitelů 

Činnost ostatních učitelů, asistentů 
(asistentů pedagoga)  

Předmětové komise 

Specializované činnosti 

Pedagogická rada 

Spolupráce se ŠPZ 

Předmětové komise – vedoucí PK, pedagogové   

Právní předpisy:  

pro tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Specializované činnosti 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP) 

3 (V317: § 9)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Pedagogická rada 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 28, 164)   

Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

 

Další východiska a materiály:  
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Činnost ostatních učitelů, asistentů (asistentů pedagoga)  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 20)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

3 (NV564) 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Spolupráce se ŠPZ (PPP a SPC)  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: § 16)  

9 (V72)  

10 (V27)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

Zákon č. 359/1999 
Sb., o sociálně právní 
ochraně dítěte   

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

7 

 

4.4 Pedagogové se ve 
své práci zaměřují na 
sociální a osobnostní 
rozvoj žáků. 

 

- výsledky hodnocení 
pokroku jednotlivých žáků 
v sociálním a osobnostním 
rozvoji 

Činnost třídních učitelů 

Činnost ostatních učitelů, asistentů 
pedagoga 

Předmětové komise 

Školní poradenské pracoviště  

Pedagogická rada 

Ř, ZŘV, vedoucí PK, pedagogové, ŠPP 

Činnost třídních učitelů 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

3 (NV564)  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Činnost ostatních učitelů, asistentů pedagoga 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

1 (ZPP: § 20)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 



Strategické řízení a plánování ve školách a v územích 

Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000283 

 

54 
 

3 (NV564) 

Předmětové komise 

Právní předpisy:  

pro tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Školní poradenské pracoviště  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: § 16) 

9 (V72: § 7)  

10 (V27)    

Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

 

Další východiska a materiály:  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

Pedagogická rada 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 28, 164)  

Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

 

Další východiska a materiály:  

 

5 Vzdělávací výsledky žáků 

Právní předpisy (v platném znění):  

 Školské (MŠMT) 
1. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále 

jen ZPP) 
2. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 
pracovníků (dále jen NV75)  

3. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků (dále jen V317)  

4. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (dále jen školský zákon nebo ŠZ) 

5. Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 
školní docházky (dále jen V48)  

6. Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání (dále jen V74)    
7. Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku (dále jen V16)  
8. Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání (dále jen V3)   
9. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
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poradenských zařízeních (dále jen V72)  
10. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných (dále jen V27)  
11. Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v 

zájmovém vzdělávání (dále jen V55)  
12. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských 

zařízení (dále jen V263)  

 Mimoškolské (mezirezortní):  
1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP)  
2. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen 

katalog prací nebo KP)   
3. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě (dále jen NV564)     
Vnitřní směrnice školy: 

1. Vnitřní (platový) předpis  
2. Organizační řád  
3. Provozní řád  
4. Spisový a skartační řád  
5. Školní řád  

Další východiska a materiály: 
1. Kolektivní smlouva (dále jen KS) 
2. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
3. Dokumenty České školní inspekce (dále jen ČŠI)  
4. Školní vzdělávací program (ŠVP)  
5. Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední 

školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok…  

6. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok...  
7. Program poradenských služeb ve škole 

Kritéria Možné příklady ukazatelů 
výkonnosti 

Činnosti, delegování 

5.1 Škola soustavně 
získává informace o 
posunech výsledků 
každého žáka ve 
všech vzdělávacích 
oblastech a reaguje 
na ně vhodnými 
pedagogickými 
opatřeními. 

- výsledky vzdělávání žáků 

- existence systému 
hodnocení pokroku každého 
žáka 

 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 
klasifikace, testování – Ř, ZŘ, PK, TU, 
pedagogové, specializované činnosti 

Přijímací zkoušky na SŠ – poradenství, 
přihlášky – Ř, ZŘ, výchovný poradce, 
sekretariát 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikace, testování – Ř, ZŘ, vedoucí PK, pedagogové, 
specializované činnosti  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

Další východiska a materiály:  

3, 4, 5, 6  
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4 (ŠZ: §§ 51–53)  

5 (V48: §§ 14–16) 

Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

 Informace k vyplňování ročníkových 
vysvědčení na základních školách, č. j. 
MSMT 
-2667/2017-1 

Přijímací zkoušky na SŠ – poradenství, přihlášky – Ř, ZŘ, výchovný poradce, sekretariát  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 59, 60, 
60a–g, 61, 62, 63, 64, 
66, 165) – na vědomí 
VP  

6 (V353) – na vědomí 
VP    

Mimoškolské 
(mezirezortní):  pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5   

 

Další východiska a materiály:  

3, 4, 5, 6  

   

 

5.2 Výsledky 
vzdělávání žáků 
odpovídají 
očekávaným 
výsledkům podle 
vzdělávacích 
programů. 

- míra naplnění očekávaných 
výsledků vzdělávání 

- existence aktuálního ŠVP 
v souladu s RVP 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 
klasifikace, testování – Ř, ZŘ, vedoucí PK, 
pedagogové, specializované činnosti  

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikace, testování – Ř, ZŘ, vedoucí PK, pedagogové, 
specializované činnosti  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 51–53)  

5 (V48: §§ 14–16) 

Mimoškolské 
(mezirezortní):  pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

3, 4, 5, 6  

Informace k vyplňování ročníkových 
vysvědčení na základních školách, č. j. 
MSMT-2667/2017-1  

5.3 Žáci školy jsou 
motivovaní k 
dosahování dobrých 
výsledků a 
demonstrují sociální a 

- míra motivace a postoje 
dětí a žáků k učení, 
pozorovatelné projevy 
chování a jednání 
v mezilidských interakcích 

Průběžné hodnocení žáků 

Pedagogická rada 

Předmětové komise 

Třídní učitelé, učitelé 

Výchovný poradce a školní metodik 
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osobnostní 
kompetence a 
občanské hodnoty. 

- zapojení do soutěží a 
projektových činností 

prevence 

Soutěže, projekty, kurzy apod. – pověření 
pracovníci 

Průběžné hodnocení žáků 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 51–53)  

5 (V48: §§ 14–16) 

Mimoškolské 
(mezirezortní):  pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

3, 4, 5, 6  

Informace k vyplňování ročníkových 
vysvědčení na základních školách, č. j. 
MSMT 
-2667/2017-1 

Pedagogická rada, předmětové komise, třídní učitelé, učitelé 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 28, 164)  

1 (ZPP: §§ 2, 3, 4, 
29a) 

2 (NV75)  

Mimoškolské 
(mezirezortní):  pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5   

Náplně práce jednotlivých 
pracovních pozic  

 

Další východiska a materiály:  

1, 2, 3, 4, 5, 6  

 

Výchovný poradce a školní metodik prevence  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

5 (V72: § 7 + příloha 
č. 3)  

2 (NV75: § 3)  

3 (V317: §§ 8, 9)  

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4 

Další východiska a materiály:  

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  

Soutěže, projektové činnosti, kurzy – pověření pracovníci 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

11 (V55)  

Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5   

 

Další východiska a materiály:  

3, 4, 5, 6  

  

5.4 Škola sleduje a 
vyhodnocuje 

- výsledky úspěšnosti školy 

- úspěšnost žáků 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 
klasifikace, testování – Ř, ZŘ, PK, TU, 
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úspěšnost žáků v 
průběhu vzdělávání, 
při jeho ukončování a 
v dalším vzdělávání či 
profesní dráze a 
aktivně s výsledky 
pracuje v zájmu 
zkvalitnění 
vzdělávání. 

v přijímacích zkouškách do 
dalších stupňů vzdělávání 

pedagogové, specializované činnosti, 
evaluační tým 

Úspěšnost žáků v přijímacích zkouškách na 
SŠ – třídní učitel, výchovný poradce 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikace, testování – Ř, ZŘ, vedoucí PK, pedagogové, 
specializované činnosti  

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 51–53)  

5 (V48: §§ 14–16) 

Mimoškolské 
(mezirezortní):  pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

3, 4, 5, 6  

Informace k vyplňování ročníkových 
vysvědčení na základních školách, č. j. 
MSMT 
-2667/2017-1 

Úspěšnost žáků v přijímacích zkouškách na SŠ – třídní učitel, výchovný poradce 

Právní předpisy:  

Školské (MŠMT): 

4 (ŠZ: §§ 51–53)  

5 (V48: §§ 14–16) 

Mimoškolské 
(mezirezortní):  pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  

1, 2, 3, 4, 5 

 

Další východiska a materiály:  

3, 4, 5, 6  

Informace k vyplňování ročníkových 
vysvědčení na základních školách, č. j. 
MSMT-2667/2017-1 
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4. Delegování pravomocí ředitele střední školy 

Procesy delegování dílčích oblastí ve SŠ budou záležet na druhu a typu SŠ, na velikosti školy, na jejím 
organizačním schématu, na velikosti pedagogického sboru, resp. celkovém počtu zaměstnanců. Dále 
jsou popisované procesy závislé i na právnické osobě vykonávající činnost školy/škol a školského 
zařízení/školských zařízení, tj. na tom, zda je sloučeno několik druhů škol, popř. i školských zařízení 
(např. školní jídelna – ŠJ a domov mládeže – DM) v jednom právním subjektu (např. G + SOŠ + SOU 
+ ŠJ + DM), na množství budov, odloučených pracovišť, na počtu oborů vzdělávání aj. Také jsou 
případy, kdy právnická osoba vykonává činnost střední školy a činnost vyšší odborné školy.   
 

1 Koncepce a rámec školy 

Právní předpisy (v platném znění):  

 Školské (MŠMT): 
1. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (dále jen školský zákon nebo ŠZ) 
2. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních (dále jen V72)  
3. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných (dále jen V27)  
4. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských 

zařízení (dále jen V263) 
5. Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku (dále jen V16)   
6. Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a 

o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o 
dokumentaci škol a školských zařízení; dále jen V364)  

7. Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání (dále jen V3) 
8. Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (dále jen V13)  
9. Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v 

zájmovém vzdělávání (dále jen V55)  
10. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále 

jen ZPP) 
11. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 

a kariérním systému pedagogických pracovníků (dále jen V317)  
12. Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských 

účelových zařízeních (dále jen V108)  

 Mimoškolské (mezirezortní):  
1. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
2. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)  
3. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)  
4. Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen ZOSPOD)  
5. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP)  
6. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen 

katalog prací nebo KP)   
7. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
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9. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
10. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů  
11. Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
12. Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby  
13. Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon 

o elektronickém podpisu) 
14. Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek   
15. Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993, Listina základních práv a svobod (dále jen LZPAS)  
16. Vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích (dále jen V180)  

Vnitřní směrnice školy: 
1. Provozní řád  
2. Organizační řád  
3. Školní řád  
4. Spisový a skartační řád  

Další východiska a materiály: 
1. Zřizovací listina školy  
2. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ 
3. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023  
4. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy konkrétního kraje  
5. Kolektivní smlouva (dále jen KS) 
6. Školní vzdělávací program (ŠVP)  
7. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
8. Krajský plán primární prevence rizikového chování konkrétního kraje na určité období  
9. Minimální preventivní program (MPP)  
10. Program poradenských služeb ve škole 
11. Plán profesního rozvoje pedagogických pracovníků   
12. Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední 

školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok…  

13. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok  
14. Ministerstvo vnitra České republiky – eGovernment – datové schránky 
15. Ministerstvo vnitra České republiky – eGovernment – Czech POINT  
16. Ministerstvo vnitra České republiky – eGovernment – Služby vytvářející důvěru a 

elektronická identifikace – Informace pro uživatele  
17. Ministerstvo vnitra České republiky – Metodický pokyn k elektronickým podpisům a pečetím 

pro veřejnoprávní původce 
18. Doporučení k zabezpečení jednotného postupu při uzavírání smlouvy o obsahu, rozsahu a 

podmínkách konání praktického vyučování realizovaného na pracovištích fyzických či 
právnických osob, které mají oprávnění k činnosti související s daným oborem vzdělání, 
MŠMT č. j.: MSMT-43674/2015-1   

Kritéria Možné příklady ukazatelů 
výkonnosti 

Činnosti a jejich delegování  
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1.1 Škola má jasně 
formulovanou vizi a 
realistickou strategii 
rozvoje, které 
pedagogičtí 
pracovníci sdílejí a 
naplňují.  

- existence vize a strategie 
rozvoje 
- míra naplnění strategie 
rozvoje 
- počet zásahů a úprav do již 
deklarované mise a strategie 
- systém propagace školy na 
veřejnosti 

Komunikace se zřizovatelem – Ř, ZŘTEÚ 
(porady ředitelů a porady ekonomů)  
Tvorba, vyhodnocení a aktualizace 
Strategického plánu rozvoje školy (SPRŠ) – 
Ř, ZŘ, pracovníci školy, partneři aj.  
PR školy – webové stránky, FB  
– pověřený pracovník, firma 
Marketing školy – dny otevřených dveří, 
propagační aktivity, výstavy aj.  
– pověření pracovníci 

Komunikace se zřizovatelem – Ř, ZŘTEÚ (porady ředitelů a porady ekonomů)  

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ŠZ: §§ 177–182)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):   
1, 2 (§ 35 odst. 2 
písm. j) a § 59 odst. 1 
písm. i), 3 (§ 20 
právnická osoba) 

Vnitřní směrnice školy:  
1 (Údaje o škole – vč. 
označení zřizovatele)  

Další východiska a materiály:  
1. Zřizovací listina školy 
6. ŠVP (1 Úvodní identifikační údaje  
– vč. označení zřizovatele)  

Tvorba, vyhodnocení a aktualizace Strategického plánu rozvoje školy (SPRŠ) – Ř, ZŘ, pracovníci 
školy, partneři aj.  

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ŠZ: §§ 16 a 165)  

Vnitřní směrnice školy:  
----- 

 

Další východiska a materiály:  
2, 3, 4  
 

PR školy – webové stránky, FB – pověřený pracovník, firma 

Právní předpisy:  
Obecné nařízení o 
ochraně osobních 
údajů (GDPR)  

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2  
Pracovní náplň pracovníka 
pověřeného danou oblastí  

Další východiska a materiály:  
----- 

Marketing školy – dny otevřených dveří, propagační aktivity, výstavy aj. – pověření pracovníci  

Právní předpisy:  
----- 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2  

Další východiska a materiály:  
4  

1.2 Škola má 
vzdělávací program 
(ŠVP), který vychází z 
vize a strategie 
rozvoje školy a je v 
souladu s 
kurikulárními 
dokumenty (RVP); 
jeho cíle jsou 
srozumitelné pro 
pedagogy, rodiče i 
další partnery. 

- provázanost ŠVP na vizi a 
strategické cíle 
- míra naplnění cílů 
vzdělávacího programu 
- míra srozumitelnosti 
obsahu a výstupů ŠVP pro 
učitele a pro rodiče 

Tvorba a aktualizace (inovace) ŠVP – Ř, 
ZŘTV, ZŘPV, koordinátor ŠVP, vedoucí 
PK, pedagogové 
 

Tvorba a aktualizace (inovace) ŠVP – Ř, ZŘTV, ZŘPV, koordinátor ŠVP, vedoucí PK, pedagogové 
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Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ŠZ: §§ 4 a 5)  
Mimoškolské 
(mezirezortní): 
11, 12  

Vnitřní směrnice školy:  
4  

Další východiska a materiály:  
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11   
ČŠI – materiály k ŠVP (InspIS)  
MŠMT a NPI ČR – metodické materiály  

1.3 Škola funguje 
podle jasných 
pravidel, 
umožňujících 
konstruktivní 
komunikaci všech 
aktérů (vedení, 
pedagogové, rodiče) 
a jejich participaci na 
chodu školy.  

- existence pravidel 
- zapojení zainteresovaných 
stran do tvorby pravidel 
- počty porušení pravidel 
- účinnost opatření 
vyplývajících z porušení 
pravidel 

Organizační řád školy, organizační schéma 
školy, vč. pracovních náplní – Ř, ZŘTV, 
ZŘPV a ZŘTEÚ 
Provozní řád školy a provozní řády 
jednotlivých pracovišť, odborných učeben 
aj. – Ř, ZŘTV, ZŘPV, ZŘTEÚ a další 
pověření pracovníci školy   
Organizace, plán školního roku – Ř, 
všichni ZŘ, vedoucí PK, pedagogové 
Další řády a směrnice, jejich aktualizace – 
Ř, všichni ZŘ, odborní pracovníci dle 
charakteru směrnice 
Pedagogická dokumentace – Ř, ZŘ, TU a 
pedagogové 
Školní matrika – pověřený pracovník 
Sekretariát, podatelna, datová schránka, 
spisové a skartační činnosti  
– pošta, pokladna, administrativní činnosti 
aj. – pověřený pracovník/pověření 
pracovníci   

Organizační řád školy, organizační schéma školy, vč. pracovních náplní – Ř, ZŘTV, ZŘPV a 
ZŘTEÚ 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ŠZ: § 165 odst. 1 
písm. a))  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
5, 6 

Vnitřní směrnice školy:  
2 

Další východiska a materiály:  
5 Kolektivní smlouva  

Provozní řád školy a provozní řády jednotlivých pracovišť, odborných učeben aj. – Ř, ZŘTV, ZŘPV, 
ZŘTEÚ a další pověření pracovníci školy   

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ŠZ: § 165 odst. 1 
písm. a))  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
Právní předpisy 
související s BOZP a 
PO  

Vnitřní směrnice školy:  
1 

Další východiska a materiály:  
5 Kolektivní smlouva  
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Organizace, plán školního roku – Ř, všichni ZŘ, vedoucí PK, pedagogové 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT):  
1 (§ 24), 5 (V16) 

Vnitřní směrnice školy:  
----- 

Další východiska a materiály:  
6, 7, 9, 10, 11, 12, 13    

Další řády a směrnice, jejich aktualizace – Ř, všichni ZŘ, odborní pracovníci dle charakteru 
směrnice 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (§ 28)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
7, 8, 9, 11, 12    

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4  
+ zvláštní právní předpisy, 
na které odkazuje písm. k) § 
28 ŠZ  
+ další nepovinné, ale 
užitečné    

Další východiska a materiály:  
5  
 

Pedagogická dokumentace – Ř, ZŘ, TU a pedagogové 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (§§ 22 a 28), 6 
(V364), 7 (V3)    
Mimoškolské 
(mezirezortní): 
11, 12  

Vnitřní směrnice školy:  
3, 4 

Další východiska a materiály:  
6, Informace MŠMT k vedení dokumentace 
o dětech, žácích a studentech a některé 
další dokumentace v elektronické a listinné 
podobě    

Školní matrika – pověřený pracovník 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (§§ 22 a 28), 6 
(V364) 
Mimoškolské 
(mezirezortní): 
11, 12  

Vnitřní směrnice školy:  
3, 4  

Další východiska a materiály:  
Informace MŠMT k vedení dokumentace o 
dětech, žácích a studentech a některé další 
dokumentace v elektronické a listinné 
podobě    

Sekretariát, podatelna, datová schránka, spisové a skartační činnosti – pošta, pokladna, 
administrativní činnosti aj. – pověřený pracovník/pověření pracovníci   

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 
Mimoškolské 
(mezirezortní): 
3 (§§ 118–418 
právnické osoby), 
8, 10 (§ 17), 11, 12      

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 4  
 

Další východiska a materiály:  
14, 15, 16, 17   
 

1.4 Škola je vstřícné a 
bezpečné místo pro 
žáky, jejich rodiče, 
pedagogické i 
nepedagogické 
pracovníky. 

- existence systému/pravidel 
bezpečnosti žáků a učitelů 
- počty bezpečnostních 
incidentů 

BOZP, PO – Ř, ZŘ, vedoucí pracovníci, 
všichni zaměstnanci, dokumentace – 
bezpečnostní technik nebo externí firma 
Hygienická pravidla – Ř, ZŘ, vedoucí 
pracovníci, všichni zaměstnanci 
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Školní řád – Ř, ZŘ, TU, VP, ŠMP a 
pedagogové  
Preventivní program školy – VP, ŠMP, 
pedagogové  
Program poradenských služeb ve škole – 
pracovníci ŠPP  
Plán DVPP pro danou oblast – Ř, ZŘ, VP, 
ŠMP, TU, pedagogové  

BOZP, PO – Ř, ZŘ, vedoucí pracovníci, všichni zaměstnanci, dokumentace – bezpečnostní technik – 
osoba odborně způsobilá v prevenci rizik – nebo pověřená osoba touto činností; nebo externí firma 
pověřená ředitelem  

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ŠZ: § 29), 4 (V263: 
§ 6), 8 (V13: §§ 2, 
12), 9 (V55: § 7), 10 
(ZPP  
Mimoškolské 
(mezirezortní):   
Právní předpisy 
související s BOZP a 
PO, 11  

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4  
 

Další východiska a materiály:  
5 Kolektivní smlouva (IV. BEZPEČNOST A 
OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI)  
Metodické doporučení k bezpečnosti dětí, 
žáků a studentů ve školách a školských 
zařízeních – Minimální standard 
bezpečnosti (č. j. MSMT-1981/2015-1) 
Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a 
ochrany dětí, žáků a studentů ve školách 
zřizovaných MŠMT (č. j. 37 014/2005-25)    

Hygienická pravidla – Ř, ZŘ, vedoucí pracovníci, všichni zaměstnanci 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ŠZ: § 29) 
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
9 aj.   

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4  
 

Další východiska a materiály:  
MŠMT: Soubor hygienických pokynů pro 
školy a školská zařízení (Praha,  
30. 4. 2020, aktualizace k 27. 5. 2020  
(s vyznačenými změnami)) 

Školní řád – Ř, ZŘ, TU, VP, ŠMP a pedagogové  

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ŠZ: § 30, § 183 
odst. 7),  
8 (V13: § 4),   
Mimoškolské 
(mezirezortní): 
3 (OZ: § 32 odst. 2)   
4 (ZOSPOD: §§ 1 a 
10)   

Vnitřní směrnice školy:  
3, 4  
 

Další východiska a materiály:  
Pomůcka pro ředitele škol při tvorbě 
školního řádu, č. j. MSMT-10862/2015  
Metodický pokyn ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení 
šikany ve školách a školských zařízeních č. 
j. MSMT-21149/2016  

Preventivní program školy – výchovný poradce, školní metodik prevence, pedagogové  

Právní předpisy:   
Školské (MŠMT): 
1, 2, 3, 4  
Mimoškolské 

Vnitřní směrnice školy: 
1, 2, 3   
 

Další východiska a materiály:  
12 
Metodické doporučení k primární prevenci 
rizikového chování u dětí, žáků a studentů 
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(mezirezortní):  
14  

ve školách, č. j. 21 291/2010-28    

Program poradenských služeb ve škole – pracovníci ŠPP  

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ŠZ: §§ 16a a 16b, 
116),   
2, 3  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
3 (OZ: § 32 odst. 2)   
4 (ZOSPOD: §§ 1 a 
10)    

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3  
 

Další východiska a materiály:  
12  
 

Plán DVPP pro danou oblast – Ř, ZŘ, VP, ŠMP, TU, pedagogové  

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ŠZ: §§ 160, 164) 
10 (ZPP: § 24) 
11 (V317: §§ 1–10)  
4 (V16: § 5)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
5 (ZP: §§ 228–235) 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 4 

Další východiska a materiály:  
2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13  

1.5 Škola 
spolupracuje s 
vnějšími partnery.  

- počet definovaných 
partnerů 
- nastavený program 
spolupráce s partnery 

Komunikace s partnery školy – celé vedení 
a pracovníci dle charakteru aktivit, 
pracoviště pro odborný výcvik žáků a praxi 
žáků – ZŘPV a MOV 

Komunikace s partnery školy – celé vedení a pracovníci dle charakteru aktivit, pracoviště pro 
odborný výcvik žáků a praxi žáků – ZŘPV a MOV:   
Odborný výcvik 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ŠZ: §§ 29, 65, 66)   
8 (V13: § 13)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):   
5 (ZP: §§ 6, 79a, 88, 
92, 103, 243 
–247, 287, 350)  
15 (LZPAS: Čl. 29) 
16 (V180: §§ 5 a 6)  

Vnitřní směrnice školy:  
1, 3   

Další východiska a materiály:  
6, 12, 13  

Komunikace s partnery školy – celé vedení a pracovníci dle charakteru aktivit, pracoviště pro 
odborný výcvik žáků a praxi žáků – ZŘPV a MOV:  
Praktické vyučování  

Právní předpisy:  Vnitřní směrnice školy:  Další východiska a materiály:  
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Školské (MŠMT): 
1 (ŠZ: §§ 65, 71, 120, 
122)   
8 (V13: §§ 12–16)  
12 (V108: §§ 13 a 14)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):   
5 (ZP: §§ 6, 79a, 88, 
92, 103, 243 
–247, 287, 350)  
15 (LZPAS: Čl. 29) 
16 (V180: §§ 5 a 6)  

1, 3   6, 12, 13, 18  

2 Pedagogické vedení školy 

Právní předpisy (v platném znění):  

 Školské (MŠMT) 
1. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále 

jen ZPP) 
2. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 
pracovníků (dále jen NV75)  

3. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků (dále jen V317)  

4. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (dále jen školský zákon nebo ŠZ) 

5. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních (dále jen V72)  

6. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných (dále jen V27)  

7. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských 
zařízení (dále jen V263)  

8. Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, dále jen ZOUVDV) 

9. Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských 
účelových zařízeních (dále jen V108) 

10. Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování (dále jen V107)  

 Mimoškolské (mezirezortní):  
1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP)  
2. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, katalog 

prací (dále jen katalog prací nebo KP)   
3. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě (dále jen NV564)  
4. Zákon č. 126/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen ZOFK)  

5. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen ZORP)    
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6. Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a 
informačních služeb (dále jen ZOK) 

7. Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách (dále jen ZOCN) 
8. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (dále jen ZOÚ) 
9. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OBZ) 

Vnitřní směrnice školy: 
1. Vnitřní (platový) předpis  
2. Organizační řád  
3. Provozní řád  
4. Spisový a skartační řád  
5. Vnitřní směrnice k uvádění začínajících a nových pedagogických pracovníků ve škole  

Další východiska a materiály: 
1. Kolektivní smlouva (dále jen KS – vypracovaná v rámci vzájemných vztahů MŠMT a ČMOS 

PŠ k 23. 1. 2014)  
2. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
3. Plán porad vedení a jednání pedagogické rady ve školním roce…   
4. Zřizovací listina školy  
5. Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+ 
6. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky 2019–2023  
7. Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy konkrétního kraje  
8. Kolektivní smlouva (dále jen KS – konkrétní SŠ) 
9. Školní vzdělávací program (ŠVP)  
10. Krajský plán primární prevence rizikového chování konkrétního kraje na určité období  
11. Minimální preventivní program (MPP)  
12. Program poradenských služeb ve škole 
13. Plán profesního rozvoje pedagogických pracovníků   
14. Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední 

školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok…  

15. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok... 
16. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve 

školách a školských zařízeních, č. j. 21 291/2010-28  
17. Dokumenty České školní inspekce (dále jen ČŠI)  
18. Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a 

školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací, č. j. MSMT- 
71/2020-4 

19. Plán kontrolní a hospitační činnosti ve škole  

Kritéria Možné příklady ukazatelů 
výkonnosti 

Činnosti a jejich delegování  

2.1 Vedení školy 
aktivně řídí, 
pravidelně monitoruje 
a vyhodnocuje práci 
školy a přijímá 
účinná opatření.  

- výsledky hodnocení kvality 
výuky 
- počty realizovaných 
opatření  
- účinnost realizovaných 
opatření 

Porady vedení – Ř a všichni ZŘ, 
pedagogická rada – všichni pedagogičtí 
pracovníci   
Výchovný poradce a specializované 
činnosti – školní metodik prevence, 
koordinátor ŠVP, koordinátor (metodik) 
ICT, koordinátor EVVO 
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Předmětové komise – dle oborů 
Hospitační činnost – Ř, ZŘ, vedoucí PK a 
vzájemné hospitace pedagogů 
Kontrolní činnost vedení školy – Ř a ZŘ dle 
úseků školy 

Porady vedení – Ř a všichni ZŘ, pedagogické rady – všichni pedagogičtí pracovníci   

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: §§ 28 a 164)   

Vnitřní směrnice školy:  
2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  
3  

Výchovný poradce a specializované činnosti – školní metodik prevence, koordinátor ŠVP, 
koordinátor (metodik) ICT, koordinátor EVVO 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
5 (V72: § 7 + příloha 
č. 3)  
2 (NV75: § 3)  
3 (V317: §§ 8, 9)  

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4 

Další východiska a materiály:  
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  

Předmětové komise – dle oborů 

Právní předpisy:  
 pro tuto oblast 
nejsou právní 
předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3 

Další východiska a materiály:  
9, 15   

Hospitační činnost – Ř, ZŘ, vedoucí PK a vzájemné hospitace pedagogů 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT):  
4 (ŠZ: §§ 12 a 164)  

Vnitřní směrnice školy:  
2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  
2, 13, 15, 17, 19  

Kontrolní činnost vedení školy – Ř a ZŘ dle úseků školy  

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: § 164 odst. 1)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
1 (ZP: § 102 odst. 3)   
4 (ZOFK)  

Vnitřní směrnice školy:  
2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  
4 (statutární orgán a zástupce statutárního 
orgánu)  
17, 19  

2.2 Vedení školy 
aktivně vytváří zdravé 
školní klima – pečuje 
o vztahy mezi 
pedagogy, žáky i 
vzájemné vztahy mezi 
pedagogy a žáky a 
jejich rodiči a o 
vzájemnou spolupráci 
všech aktérů.  

- existence etického kodexu 
- počet neformálních setkání 
mezi učiteli a žáky 
- počty porušení etického 
kodexu 
- nastavený systém prevence 
rizikového chování 

Porady vedení – Ř a všichni ZŘ 
Pedagogické rady – Ř, ZŘ a pedagogové  
Porady s pracovníky školy – Ř 
Porady úseků školy – ZŘTV, ZŘPV a 
ZŘTEÚ 
Výchovný poradce a školní metodik 
prevence  
Externí organizace – certifikovaní 
poskytovatelé a programy školské primární 
prevence rizikového chování (MŠMT) 
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Pedagogické rady – Ř, ZŘ a pedagogové, porady s pracovníky školy – Ř, porady úseků školy – 
ZŘTV, ZŘPV a ZŘTEÚ 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: §§ 28 a 164)   

Vnitřní směrnice školy:  
2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  
3  

Výchovný poradce a školní metodik prevence  

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
5 (V72: § 7 + příloha 
č. 3)  
2 (NV75: § 3)  
3 (V317: §§ 8, 9)  

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4 

Další východiska a materiály:  
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  

Externí organizace – certifikovaní poskytovatelé a programy školské primární prevence rizikového 
chování (MŠMT) 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
5 (V72: § 7 + příloha 
č. 3)  
2 (NV75: § 3)  
3 (V317: §§ 8, 9)  

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4 

Další východiska a materiály:  
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  
https://1url.cz/vK4Oe (MŠMT)  

2.3 Vedení školy 
usiluje o zajištění 
optimálních 
personálních 
podmínek pro 
vzdělávání, cíleně 
pečuje o naplnění 
relevantních potřeb 
každého pedagoga a 
jeho profesní rozvoj, 
vytváří podmínky pro 
výměnu 
pedagogických 
zkušeností s dalšími 
školami a účinně 
podporuje začínající 
pedagogy.  

- míra potřebnosti rozšíření 
učitelského sboru 
- počet vzdělávacích akcí 
učitelů 
- výsledky hodnocení práce 
učitelů 
- využívání motivačních 
nástrojů (např. odměňování) 
- existence plánu DVPP 
školy 
- existence plánu profesního 
rozvoje pedagogů 
- nastavený systém 
hodnocení práce pedagogů 
- vytvořený adaptační 
program pro začínající 
pedagogy 

Plán a realizace DVPP – Ř, všichni ZŘ, 
vedoucí PK, pedagogové 
Vzájemné hospitace aj. – Ř, ZŘ, 
pedagogové 
Plán profesního rozvoje pedagogických 
pracovníků – Ř, ZŘ, vedoucí PK 
pedagogové 
Profesní portfolio – ZŘ, vedoucí PK, 
pedagogové 
Hodnocení učitelů – Ř a ZŘ, kontrola 
plnění ŠVP – koordinátor ŠVP a vedoucí 
PK 
Odměňování pracovníků – Ř a ZŘ/přímý 
nadřízený pracovník 
Uvádění začínajících učitelů 
(pedagogických pracovníků) – Ř, ZŘ, 
uvádějící učitel  

Plán a realizace DVPP – Ř, všichni ZŘ, vedoucí PK, pedagogové 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ZPP: § 24) 
3 (V317: §§ 1–10)  
4 (ŠZ: §§ 160 a 164)  
7 (V263: § 5)  
8 (ZOUVDV: §§ 1 a 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4   

Další východiska a materiály:  
1 (KS: část V., části 46–48)  
2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19   
Péče o pedagogický sbor na ZŠ 
https://1url.cz/QKZw5 
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2)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
1 (ZP: §§ 227–235)   

Vzájemné hospitace aj. – Ř, ZŘ, pedagogové 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT):  
4 (ŠZ: §§ 12 a 164)  

Vnitřní směrnice školy:  
2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  
2, 13, 15, 17, 19   

Plán profesního rozvoje pedagogických pracovníků – Ř, ZŘ, vedoucí PK pedagogové 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ZPP: § 24) 
3 (V317: §§ 1–10)  
4 (ŠZ: §§ 160 a 164)  
7 (V263: § 5)  
8 (ZOUVDV: §§ 1 a 
2)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
1 (ZP: §§ 227–235)   

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4   

Další východiska a materiály:  
1 (KS: část V., části 46–48)  
2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19   
Péče o pedagogický sbor na ZŠ 
https://1url.cz/QKZw5 
 

Profesní portfolio – ZŘ, vedoucí PK, pedagogové 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ZPP: § 24) 
3 (V317: §§ 1–10)  
4 (ŠZ: §§ 160 a 164)  
7 (V263: § 5)  
8 (ZOUVDV: §§ 1 a 
2)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
1 (ZP: §§ 227–235)   

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4   

Další východiska a materiály:  
1 (KS: část V., části 46–48)  
2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19    
Profesní portfolia učitelů a asistentů 
pedagoga nejen v době distanční výuky 
https://1url.cz/VKZw9  
Přínos portfolií pro profesní rozvoj 
https://1url.cz/zKZw6 

Hodnocení učitelů – Ř a ZŘ, kontrola plnění ŠVP – koordinátor ŠVP a vedoucí PK 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: §§ 164–166)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
1 (ZP: §§ 287 a 314) 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2 (pracovní náplně), 4   

Další východiska a materiály:  
1, 2, 8, 13, 17, 18, 19  
https://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicke-
pokyny-k-vykonu-povolani-pedagogickeho-
pracovnika  
Dohoda o pracovním výkonu 

Odměňování pracovníků – Ř a ZŘ/přímý nadřízený pracovník 

Právní předpisy: 
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: §§ 164–166)  

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2 (pracovní náplně), 4   

Další východiska a materiály:  
Dohoda o pracovním výkonu 
1, 2, 8, 13, 17, 18, 19  
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Mimoškolské 
(mezirezortní):  
1 (ZP: §§ 287 a 314) 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/metodicke-
pokyny-k-vykonu-povolani-pedagogickeho-
pracovnika  

Uvádění začínajících učitelů (pedagogických pracovníků) – Ř, ZŘ, uvádějící učitel  

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 ZPP 
Mimoškolské 
(mezirezortní): 
1 ZP 
  

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5  
 

Další východiska a materiály:  
1, 2, 8  
Péče o pedagogický sbor na ZŠ 
https://1url.cz/QKZw5 
Přínos portfolií pro profesní rozvoj 
https://1url.cz/zKZw6  

2.4 Vedení školy 
usiluje o optimální 
materiální podmínky 
vzdělávání a pečuje o 
jejich účelné 
využívání.  

- struktura a podíl finančních 
zdrojů na financování škol 
- míra využití dalších zdrojů 
mimo zřizovatele 
- podíl využití dotačních 
prostředků 

Vybavení školy, učeben, kabinetů, ostatních 
prostor, úklid, provoz školy, revize a 
kontroly  
Pomůcky, učebnice aj.  
ICT 
Rozpočet školy, ekonomické činnosti  
Mimorozpočtové zdroje, projekty 
Administrativní činnosti 
Knihovna 
Stravovací provoz 
Autodoprava 
Ř, ZŘ dle činností, vedoucí PK, 
koordinátor (metodik) ICT, správce sítě, 
pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, 
případně vedoucí odloučených pracovišť, 
externí firmy 

Vybavení školy, učeben, kabinetů, ostatních prostor, úklid, provoz školy, revize a kontroly  

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: § 27, § 29, §§ 
160–163)  
Mimoškolské 
(mezirezortní): 
Právní předpisy 
k BOZP, BOZ a PO 
Právní předpisy 
hygienické a 
zdravotní (např. 
zákon č. 258/2000 
Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o 
změně některých 
souvisejících zákonů) 

Vnitřní směrnice školy:  
2, 3, 4  
Provozní řády jednotlivých 
učeben a místností   
Směrnice k inventarizaci 
majetku, závazků, ocenění 
majetku a závazků 
Systém dokumentů a 
vnitřních směrnic školy 
k BOZP, BOZ a PO ve škole   

Další východiska a materiály:  
1, 4, 8, 15, 19 
 

Pomůcky, učebnice aj.  
ICT 
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Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: § 27, § 29, §§ 
160–163)  
Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4 
Pracovní náplně metodika 
ICT a správce sítě  
Správci sbírek – základní 
povinnosti  
Sklad učebnic a správce 
tohoto skladu  

Další východiska a materiály:  
1, 8, 15, 19  

Rozpočet školy, ekonomické činnosti  
Mimorozpočtové zdroje, projekty 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: § 27, § 29, 
160–166)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):   
4 (ZOFK)  
5 (ZORP)  
8 (ZOÚ) 
9 (OBZ) 
aj.  
 

Vnitřní směrnice školy:  
Směrnice o finanční kontrole 
Účtový rozvrh, číslování 
dokladů a používané zkratky 
Směrnice pro hospodaření s 
majetkem 
Odpisový plán 
Inventarizace majetku, 
závazků, ocenění majetku a 
závazků  
Evidence valutových a 
devizových operací  
Směrnice pro poskytování a 
účtování cestovních náhrad  
Časové rozlišování nákladů 
a výnosů, tvorba dohadných 
položek  
Harmonogram účetní 
závěrky 
Oběh účetních dokladů  
Přehled a rozdělení razítek 
školy 
Vedení FKSP  
Podpisové vzory 
Směrnice o stravování 
zaměstnanců  
Vnitřní (platový) předpis 
Provádění hospodářské 
činnosti 
Spisový řád, skartační řád, 
spisový a skartační plán 
Informace školy vztahující se 
k zákonu č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k 
informacím, v platném znění 
Směrnice pro projekty  

Další východiska a materiály:  
Výzvy k projektům různých operačních 
programů   
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Knihovna 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: § 120)  
9 (V108: §§ 1 a 15)  
Mimoškolské 
(mezirezortní): 
6 (ZOK)   

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4 
Provozní řád školní 
knihovny, popř. studovny  

Další východiska a materiály:  
4, 14, 15, 18   

Stravovací provoz 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: § 119)  
10 (V107)  
Mimoškolské 
(mezirezortní): 
Právní předpisy 
k BOZP, BOZ a PO 
Právní předpisy 
hygienické a 
zdravotní (např. 
zákon č. 258/2000 
Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o 
změně některých 
souvisejících zákonů)   

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4 
Pracovní náplně 
zaměstnanců školní jídelny  
Provozní řád školní jídelny  
Směrnice o stravování 
zaměstnanců  
 

Další východiska a materiály:  
1, 4, 8, 15, 17, 18 

Autodoprava 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT):  
Mimoškolské 
(mezirezortní): 
7 (ZOCN)  
Právní předpisy 
k BOZP  

Vnitřní směrnice školy: 
1, 2, 3, 4  
Vnitřní směrnice školy pro 
provoz služebního 
motorového vozidla 
Pracovní náplň řidiče   

Další východiska a materiály:  
18  

Ř, ZŘ dle činností, vedoucí PK, koordinátor (metodik) ICT, správce sítě, pedagogičtí a 
nepedagogičtí pracovníci, případně vedoucí odloučených pracovišť, externí firmy  

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT) 
ZPP 
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
ZP 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4  
Pracovní náplně 
pedagogických a 
nepedagogických pracovníků 
školy  
 

Další východiska a materiály:  
1, 4, 8, 18, 19  
 

2.5 Vedení školy 
klade důraz na vlastní 
profesní rozvoj  

- míra naplnění plánů 
osobního rozvoje pracovníků 
školy 
- existence plánu profesního 

Hodnocení naplnění plánů osobního 
rozvoje pedagogů – Ř, ZŘTV, ZŘPV, 
ZŘTEÚ, vedoucí PK  
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rozvoje pro Ř a širší vedení 
školy  

Hodnocení naplnění plánů osobního rozvoje pedagogů – Ř, ZŘTV, ZŘPV, ZŘTEÚ, vedoucí PK  

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ZPP: § 24) 
3 (V317: §§ 1–10)  
4 (ŠZ: §§ 160 a 164)  
7 (V263: § 5)  
8 (ZOUVDV: §§ 1 a 
2)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
1 (ZP: §§ 227–235)   

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4   

Další východiska a materiály:  
1 (KS: část V., části 46–48)  
2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19   
 

3 Kvalita pedagogického sboru  

Právní předpisy (v platném znění):  

 Školské (MŠMT) 
1. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále 

jen ZPP) 
2. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 
pracovníků (dále jen NV75)  

3. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků (dále jen V317)  

4. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (dále jen školský zákon nebo ŠZ) 

5. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních (dále jen V72)  

6. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 
nadaných (dále jen V27)  

7. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských 
zařízení (dále jen V263)  

 Mimoškolské (mezirezortní):  
1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP)  
2. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, katalog 

prací (dále jen katalog prací nebo KP)   
3. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě (dále jen NV564)     
Vnitřní směrnice školy: 

1. Vnitřní (platový) předpis  
2. Organizační řád  
3. Provozní řád  
4. Spisový a skartační řád  

Další východiska a materiály: 
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1. Kolektivní smlouva (dále jen KS) 
2. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
3. Program poradenských služeb ve škole (činnost školního poradenského pracoviště, ŠPP) 

Kritéria Možné příklady ukazatelů 
výkonnosti 

Činnosti a jejich delegování  

3.1 Pedagogové jsou 
pro svou práci 
kvalifikovaní a 
odborně zdatní a ke 
své práci přistupují 
profesionálně.  

- míra naplnění platné 
legislativy z hlediska 
odborné kvalifikace učitelů 
- počet realizovaných 
opatření 

Přijímání nových pedagogických a 
nepedagogických pracovníků školy – Ř a 
ZŘ 
Třídnictví, úvazky – Ř, ZŘTV, ZŘPV 
Rozvrh hodin – Ř, ZŘTV, ZŘPV 
Zastupování – ZŘTV, ZŘPV, ZŘTEÚ 
Specializované činnosti a výchovné 
poradenství – Ř, ZŘTV, ZŘPV 
Kontrolní a hospitační činnost – Ř, ZŘTV, 
ZŘPV, vedoucí PK 

Přijímání nových pedagogických a nepedagogických pracovníků školy – Ř a ZŘ 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ZPP: § 3 odst. 1)  

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3 

Další východiska a materiály:  
1 (KS)  

Třídnictví, úvazky – Ř, ZŘTV, ZŘPV 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ZPP: § 23 odst. 1–
5)  

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3 

Další východiska a materiály:  
1 (KS: péče o zaměstnance – péče o 
kvalifikaci zaměstnanců, systém školení a 
vzdělávání zaměstnanců a podpora jiných 
forem vzdělávání)  

Rozvrh hodin – Ř, ZŘTV, ZŘPV 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ZPP: § 23 odst. 1–
5)  

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3 

Další východiska a materiály:  
1 (KS: péče o zaměstnance – péče o 
kvalifikaci zaměstnanců, systém školení a 
vzdělávání zaměstnanců a podpora jiných 
forem vzdělávání)  

Zastupování – ZŘTV, ZŘPV, ZŘTEÚ 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ZPP: § 23 odst. 1–
5)  

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3 

Další východiska a materiály:  
1 (KS: péče o zaměstnance – péče o 
kvalifikaci zaměstnanců, systém školení a 
vzdělávání zaměstnanců a podpora jiných 
forem vzdělávání)  

Specializované činnosti a výchovné poradenství – Ř, ZŘTV, ZŘPV 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ZPP: § 23 odst. 1–
5)  

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3 

Další východiska a materiály:  
1 (KS: péče o zaměstnance – péče o 
kvalifikaci zaměstnanců, systém školení a 
vzdělávání zaměstnanců a podpora jiných 
forem vzdělávání)  

Kontrolní a hospitační činnost – Ř, ZŘTV, ZŘPV, vedoucí PK  

Právní předpisy:  Vnitřní směrnice školy:  Další východiska a materiály:  
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Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: § 164 odst. 1)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
1 (ZP: § 102 odst. 3)   
4 (ZOFK)  

2, 3, 4  1 (KS: péče o zaměstnance – péče o 
kvalifikaci zaměstnanců, systém školení a 
vzdělávání zaměstnanců a podpora jiných 
forem vzdělávání)  
2 
4 (statutární orgán a zástupce statutárního 
orgánu)  
17, 19  

3.2 Pedagogové 
důsledně uplatňují při 
komunikaci s žáky, 
rodiči a kolegy 
vstřícný, respektující 
přístup.  

- existence etického kodexu 
- počet neformálních setkání 
mezi učiteli a žáky 
- počty porušení etického 
kodexu 

Kontrolní činnost – Ř, ZŘTV, ZŘPV 
Rozhovory – Ř, ZŘTV, ZŘPV 
Pozorování – Ř, ZŘTV, ZŘPV 
Výchovný poradce, školní metodik 
prevence 

Kontrolní činnost – Ř, ZŘTV, ZŘPV, rozhovory – Ř, ZŘTV, ZŘPV, pozorování – Ř, ZŘTV, ZŘPV 
Výchovný poradce, školní metodik prevence  

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ZPP: § 23 odst. 1–
5)  
4 (ŠZ: § 164 odst. 1)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
1 (ZP: § 102 odst. 3)   
4 (ZOFK)  

Vnitřní směrnice školy:  
2, 3  

Další východiska a materiály:  
1 (KS: péče o zaměstnance – péče o 
kvalifikaci zaměstnanců, systém školení a 
vzdělávání zaměstnanců a podpora jiných 
forem vzdělávání)  
2 
 

3.3 Pedagogové 
aktivně spolupracují a 
poskytují si vzájemně 
podporu a zpětnou 
vazbu. 

- existence systému výměny 
zkušeností 

Vzájemné hospitace – ZŘ, vedoucí PK, 
pedagogové 
Sdílení materiálů, učebních textů 
Sdílení poznatků z DVPP – Ř, ZŘTV, 
ZŘPV, vedoucí PK, pedagogové  

Vzájemné hospitace – ZŘ, vedoucí PK, pedagogové, sdílení materiálů, učebních textů, sdílení 
poznatků z DVPP – Ř, ZŘTV, ZŘPV, vedoucí PK, pedagogové 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT):  
4 (ŠZ: §§ 12 a 164)  

Vnitřní směrnice školy:  
2, 3, 4  

Další východiska a materiály:  
2, 13, 15, 17, 19   

3.4 Pedagogové 
podporují rozvoj 
demokratických 
hodnot a občanské 
angažovanosti.  

- počet společných 
rozhodnutí pedagogických 
pracovníků vzniklých 
hlasováním 

Pedagogická rada – Ř, ZŘ, pedagogičtí 
pracovníci  
Provozní porady – Ř, všichni ZŘ 
Porady úseků školy – jednotliví ZŘ  

Pedagogická rada – Ř, ZŘ, pedagogičtí pracovníci, provozní porady – Ř, všichni ZŘ, porady úseků 
školy – jednotliví ZŘ 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: §§ 28, 164)   

Vnitřní směrnice školy:  
2, 3, 4  
 

Další východiska a materiály:  
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Mimoškolské 
(mezirezortní):  pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

3.5 Pedagogové 
aktivně spolupracují 
na svém profesním 
rozvoji.  

- míra naplnění plánů 
osobního rozvoje pracovníků 
školy 

Plán profesního rozvoje pedagogů – Ř, 
ZŘTV, ZŘPV, vedoucí PK  

Plán profesního rozvoje pedagogů – Ř, ZŘV, vedoucí PK   

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ZPP: § 24) 
3 (V317: §§ 1–10)  
4 (ŠZ: §§ 160 a 164)  
7 (V263: § 5)  
8 (ZOUVDV: §§ 1 a 
2)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
1 (ZP: §§ 227–235)   

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4   

Další východiska a materiály:  
1 (KS: část V., části 46–48)  
2, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 19   
Péče o pedagogický sbor na ZŠ 
https://1url.cz/QKZw5 
  

4 Výuka  

Právní předpisy (v platném znění):  

 Školské (MŠMT) 
1. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále 

jen ZPP) 
2. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 
pracovníků (dále jen NV75)  

3. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
a kariérním systému pedagogických pracovníků (dále jen V317)  

4. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (dále jen školský zákon nebo ŠZ) 

5. Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (dále jen V13)  
6. Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (dále jen V353)    
7. Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou 

a o ukončování vzdělávání v konzervatoři (dále jen V47)  
8. Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou (dále jen V177)  
9. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních (dále jen V72)  
10. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných (dále jen V27)  
11. Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v 

zájmovém vzdělávání (dále jen V55)  
12. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských 

zařízení (dále jen V263)  
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 Mimoškolské (mezirezortní):  
1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP)  
2. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen 

katalog prací nebo KP)   
3. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě (dále jen NV564)     
Vnitřní směrnice školy: 

1. Vnitřní (platový) předpis  
2. Organizační řád  
3. Provozní řád  
4. Spisový a skartační řád  
5. Školní řád  

Další východiska a materiály: 
1. Kolektivní smlouva (dále jen KS) 
2. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
3. Dokumenty České školní inspekce (dále jen ČŠI)  
4. Školní vzdělávací program (ŠVP)  
5. Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední 

školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok…  

6. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok...  
7. Program poradenských služeb ve škole 

Kritéria Možné příklady ukazatelů 
výkonnosti 

Činnosti a jejich delegování  

4.1 Pedagogové 
systematicky 
promýšlejí a 
připravují výuku v 
souladu s 
vědomostními, 
dovednostními i 
postojovými cíli 
definovanými v 
kurikulárních 
dokumentech školy a 
potřebami žáků. 

- existence plánu osobního 
pedagogického rozvoje a 
jeho sdílení s kolegy 

Kontrolní a hospitační činnost 
Sdílení zkušeností 
DVPP 

- Ř, ZŘTV, ZŘPV, vedoucí PK, 
pedagogové, ŠPP   

Kontrolní a hospitační činnost, sdílení zkušeností, DVPP – Ř, ZŘTV, ZŘPV, vedoucí PK, 
pedagogové, ŠPP   

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: § 164 odst. 1)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
1 (ZP: § 102 odst. 3)   
4 (ZOFK)  

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5 
 

Další východiska a materiály:  
1 (KS: péče o zaměstnance – péče o 
kvalifikaci zaměstnanců, systém školení a 
vzdělávání zaměstnanců a podpora jiných 
forem vzdělávání)  
2, 3, 
4 (statutární orgán a zástupce statutárního 
orgánu)  
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5, 6, 17, 19  

4.2 Pedagogové 
využívají široké 
spektrum výchovně-
vzdělávacích strategií 
pro naplnění 
stanovených cílů 

- rozsah motivačních prvků 
k vytváření klimatu 
podporujícího učení 
- existence plánu DVPP 

Aktivity školy 
Kontrola výchovně-vzdělávacího procesu 
Kontrolní a hospitační činnost 
Činnost PK  

- Ř, ZŘTV, ZŘPV, vedoucí PK, 
pedagogové, ŠPP 

Aktivity školy – Ř, ZŘTV, ZŘPV, vedoucí PK, pedagogové, ŠPP 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ŠZ: §§ 160, 164) 
10 (ZPP: § 24) 
11 (V317: §§ 1–10)  
4 (V16: § 5)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
5 (ZP: §§ 228–235) 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5 
 

Další východiska a materiály:  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13  

Kontrola výchovně-vzdělávacího procesu, kontrolní a hospitační činnost – Ř, ZŘTV, ZŘPV, vedoucí 
PK, pedagogové, ŠPP  

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: §§ 164–166)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
1 (ZP: §§ 287 a 314)  

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5 
 

Další východiska a materiály:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

Činnost PK – vedoucí PK, pedagogové   

Právní předpisy:  
pro tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5 
 

Další východiska a materiály:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

4.3 Pedagogové 
systematicky sledují 
vzdělávací pokrok 
každého žáka a při 
plánování a realizaci 
výuky zohledňují 
individuální potřeby 
žáků. 

- nastavený systém 
hodnocení pokroku každého 
žáka 
- výsledky hodnocení 
pokroku jednotlivých žáků ve 
vzdělávání 
- počet a účinnost přijatých 
opatření 

Zodpovídá Ř a provádí ZŘ dle velikosti 
školy: 
Předmětové komise  
Specializované činnosti  
Předmětové komise 
Pedagogická rada 
Činnost ostatních učitelů, asistentů 
(asistentů pedagoga)  
Spolupráce se ŠPZ (PPP a SPC)  

- Ř, ZŘTV, ZŘPV, vedoucí PK, 
pedagogové, ŠPP  

Předmětové komise – vedoucí PK, pedagogové   

Právní předpisy:  
pro tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5 
 

Další východiska a materiály:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 
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Specializované činnosti 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ZPP) 
3 (V317: § 9)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5 
 

Další východiska a materiály:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

Pedagogická rada 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: §§ 28, 164)   
Mimoškolské 
(mezirezortní):  pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5 
 
 

Další východiska a materiály:  
 

Činnost ostatních učitelů, asistentů (asistentů pedagoga)  

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ZPP: § 20)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
3 (NV564) 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5 
 

Další východiska a materiály:  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 

Spolupráce se ŠPZ (PPP a SPC)  

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: § 16)  
9 (V72)  
10 (V27)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
Zákon č. 359/1999 
Sb., o sociálně právní 
ochraně dítěte   

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5 
 

Další východiska a materiály:  
7 
 

4.4 Pedagogové se ve 
své práci zaměřují na 
sociální a osobnostní 
rozvoj žáků. 
 

- výsledky hodnocení 
pokroku jednotlivých žáků 
v sociálním a osobnostním 
rozvoji 

Činnost třídních učitelů 
Činnost ostatních učitelů, asistentů 
pedagoga 
Předmětové komise 
Školní poradenské pracoviště  
Pedagogická rada 

- Ř, ZŘTV, ZŘPV, vedoucí PK, 
pedagogové, ŠPP  

Činnost třídních učitelů 
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Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
3 (NV564)  

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5 
 

Další východiska a materiály:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

Činnost ostatních učitelů, asistentů pedagoga 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
1 (ZPP: § 20)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  
3 (NV564) 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5 
 

Další východiska a materiály:  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 

Předmětové komise 

Právní předpisy:  
pro tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5 
 

Další východiska a materiály:  
1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

Školní poradenské pracoviště  

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: § 16) 
9 (V72: § 7)  
10 (V27)    
Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5 
 
 

Další východiska a materiály:  
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
 

Pedagogická rada 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: §§ 28, 164)   
Mimoškolské 
(mezirezortní):  pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5 
 
 

Další východiska a materiály:  
 

5 Vzdělávací výsledky žáků 

Právní předpisy (v platném znění):  

 Školské (MŠMT) 
1. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále 

jen ZPP) 
2. Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé 

speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 
pracovníků (dále jen NV75)  

3. Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 
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a kariérním systému pedagogických pracovníků (dále jen V317)  
4. Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (dále jen školský zákon nebo ŠZ) 
5. Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři (dále jen V13)  
6. Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání (dále jen V353)    
7. Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou 

a o ukončování vzdělávání v konzervatoři (dále jen V47)  
8. Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách 

maturitní zkouškou (dále jen V177)  
9. Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních (dále jen V72)  
10. Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných (dále jen V27)  
11. Vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v 

zájmovém vzdělávání (dále jen V55)  
12. Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských 

zařízení (dále jen V263)  

 Mimoškolské (mezirezortní):  
1. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP)  
2. Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen 

katalog prací nebo KP)   
3. Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě (dále jen NV564)     
Vnitřní směrnice školy: 

1. Vnitřní (platový) předpis  
2. Organizační řád  
3. Provozní řád  
4. Spisový a skartační řád  
5. Školní řád  

Další východiska a materiály: 
1. Kolektivní smlouva (dále jen KS) 
2. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků  
3. Dokumenty České školní inspekce (dále jen ČŠI)  
4. Školní vzdělávací program (ŠVP)  
5. Soubor pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední 

školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok…  

6. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok...  

Kritéria Možné příklady ukazatelů 
výkonnosti 

Činnosti a jejich delegování  

5.1 Škola soustavně 
získává informace o 
posunech výsledků 
každého žáka ve 
všech vzdělávacích 

- výsledky vzdělávání žáků 
- existence systému 
hodnocení pokroku každého 
žáka 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 
klasifikace, testování – Ř, ZŘTV, ZŘPV, 
vedoucí PK, ŠPP, pedagogové 
Přijímací zkoušky – Ř, ZŘTV, ZŘPV, 
pedagogové, sekretariát 
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oblastech a reaguje 
na ně vhodnými 
pedagogickými 
opatřeními. 

Maturitní zkoušky – Ř, ZŘTV, zkušební 
komise, pedagogové 
Závěrečné zkoušky – Ř, ZŘPV, zkušební 
komise, pedagogové  

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikace, testování – Ř, ZŘTV, ZŘPV, vedoucí PK, ŠPP, 
pedagogové 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: §§ 68, 69) 
5 (V13: §§ 3, 4, 6)   
Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5 
 

Další východiska a materiály:  
3, 4, 5, 6  
Informace k vyplňování ročníkových 
vysvědčení ve středních školách a 
v konzervatořích, č. j. MSMT 
-2667/2017-1 

Přijímací zkoušky – Ř, ZŘTV, ZŘPV, pedagogové, sekretariát 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: §§ 59, 60, 
60a–g, 61, 62, 63, 64, 
66, 165) 
6 (V353)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5   
 

Další východiska a materiály:  
3, 4, 5, 6  
   
 

Maturitní zkoušky – Ř, ZŘTV, zkušební komise, pedagogové 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: §§ 16, 77, 78, 
78a, 79, 80, 80a–b, 
81, 82, 184, 185)   
8 (V177)   
Mimoškolské 
(mezirezortní):  pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5   
 

Další východiska a materiály:  
3, 4, 5, 6  
 

Závěrečné zkoušky – Ř, ZŘPV, zkušební komise, pedagogové  

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: §§ 74, 75, 82, 
184, 185)   
7 (V47)  
Mimoškolské 
(mezirezortní):  pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5   
 

Další východiska a materiály:  
3, 4, 5, 6  
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5.2 Výsledky 
vzdělávání žáků 
odpovídají 
očekávaným 
výsledkům podle 
vzdělávacích 
programů. 

- míra naplnění očekávaných 
výsledků vzdělávání 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 
klasifikace, testování 
Maturitní zkoušky – Ř, ZŘTV, zkušební 
komise, pedagogové 
Závěrečné zkoušky – Ř, ZŘPV, zkušební 
komise, pedagogové 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikace, testování 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: §§ 68, 69) 
5 (V13: §§ 3, 4, 6)   
Mimoškolské 
(mezirezortní):  pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5 
 

Další východiska a materiály:  
3, 4, 5, 6  
Informace k vyplňování ročníkových 
vysvědčení ve středních školách a 
v konzervatořích, č. j. MSMT 
-2667/2017-1 

Maturitní zkoušky – Ř, ZŘTV, zkušební komise, pedagogové 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: §§ 16, 77, 78, 
78a, 79, 80, 80a–b, 
81, 82, 184, 185)   
8 (V177)   
Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5   
 

Další východiska a materiály:  
3, 4, 5, 6  
 

Závěrečné zkoušky – Ř, ZŘPV, zkušební komise, pedagogové  

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: §§ 74, 75, 82, 
184, 185)   
7 (V47)  
Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5   
 

Další východiska a materiály:  
3, 4, 5, 6  
 

5.3 Žáci školy jsou 
motivovaní k 
dosahování dobrých 
výsledků a 
demonstrují sociální a 
osobnostní 
kompetence a 
občanské hodnoty. 

- míra motivace a postoje 
dětí a žáků k učení, 
pozorovatelné projevy 
chování a jednání 
v mezilidských interakcích 
- zapojení žáků do soutěží, 
projektových činností a 
dalších aktivit 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, 
klasifikace, testování 
Pedagogická rada 
Předmětové komise 
Třídní učitelé, učitelé 
Soutěže, projektové činnosti, kurzy…  
– pověření pracovníci 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků, klasifikace, testování 
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Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: §§ 68, 69) 
5 (V13: §§ 3, 4, 6)   
Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5 
 

Další východiska a materiály:  
3, 4, 5, 6  
Informace k vyplňování ročníkových 
vysvědčení ve středních školách a 
v konzervatořích, č. j. MSMT 
-2667/2017-1 

Pedagogická rada, předmětové komise, třídní učitelé, učitelé 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: §§ 28, 164)  
1 (ZPP: §§ 2, 3, 4, 
29a) 
2 (NV75)  
Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5   
Náplně práce jednotlivých 
pracovních pozic  
 

Další východiska a materiály:  
1, 2, 3, 4, 5, 6  
 

Soutěže, projektové činnosti, kurzy… – pověření pracovníci 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
11 (V55)  
Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5   
 

Další východiska a materiály:  
3, 4, 5, 6  
  

5.4 Škola sleduje a 
vyhodnocuje 
úspěšnost žáků v 
průběhu vzdělávání, 
při jeho ukončování a 
v dalším vzdělávání či 
profesní dráze a 
aktivně s výsledky 
pracuje v zájmu 
zkvalitnění 
vzdělávání. 

- výsledky úspěšnosti školy 
- úspěšnost žáků 
v přijímacích zkouškách do 
další stupňů vzdělávání 

Vyhodnocení MZ, ZZ – vedení školy 
Úspěšnost žáků při vstupu do zaměstnání – 
VP (kariérový poradce), ZŘPV, MOV, TU 
Úspěšnost žáků v přijímacích zkouškách na 
VŠ – TU, výchovný poradce  

Vyhodnocení MZ, ZZ – vedení školy 

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
4 (ŠZ: § 12)  
Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5   
 

Další východiska a materiály:  
3, 4, 5, 6  
 

Úspěšnost žáků při vstupu do zaměstnání – VP (kariérový poradce), ZŘPV, MOV, TU 
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Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
9 (V72: §§ 1, 7, 
příloha č. 3)  
Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5   
 
 

Další východiska a materiály: 
4, 6   
 

Úspěšnost žáků v přijímacích zkouškách na VŠ – TU, výchovný poradce  

Právní předpisy:  
Školské (MŠMT): 
9 (V72: §§ 1, 7, 
příloha č. 3)  
Mimoškolské 
(mezirezortní): pro 
tuto oblast nejsou 
právní předpisy 

Vnitřní směrnice školy:  
1, 2, 3, 4, 5   
 
 

Další východiska a materiály: 
4, 6   
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5. Pracovní pozice ve škole, druhy škol a školských zařízení 
a jejich používané zkratky 

STATUTÁRNÍ ORGÁN:  
Ř – ředitel školy 

ZÁSTUPCE STATUTÁRNÍHO ORGÁNU (ředitel je povinen ustanovit konkrétního člověka ve 
škole):  

ZŘ – zástupce ředitele (nejběžnější praxe)    
VEDENÍ ŠKOLY (VŠ, někdy označení jako kolegium ředitele):    

Ř + ZŘTV + (ZŘPV) + ZŘTEÚ  
ZŘ – zástupce ředitele (bez rozlišení)   
ZŘTV – zástupce ředitele pro teoretické vyučování 
ZŘPV – zástupce ředitele pro praktické vyučování (v těch školách, kde probíhá praktické 

vyučování)  
ZŘTEÚ – zástupce ředitele pro technicko-ekonomický úsek (název úseku a označení 

vedoucího úseku se může ve školách lišit)    
ŠIRŠÍ VEDENÍ ŠKOLY (ŠVŠ):  

Ř + ZŘTV + (ZŘPV) + ZŘTEÚ + pracovníci školního poradenského pracoviště (ŠPP): 
VP – výchovný poradce 
ŠMP – školní metodik prevence  
ŠSP – školní speciální pedagog  
ŠP – školní psycholog 
TU – třídní učitel/třídní učitelé    
PR – pedagogická rada  
PK – předmětové komise (vedoucí PK)  
PP – pedagogický pracovník (pedagog)  
U – učitel/učitelka  
MOV – mistr odborného výcviku 
NP – nepedagogický pracovník (zaměstnanec)  
SŠ – střední škola 
G – gymnázium  
SOŠ – střední odborná škola  
SOU – střední odborné učiliště  
ŠJ – školní jídelna  
DM – domov mládeže  


