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1. Co je vlastně strategické řízení?
Svět se mění a organizace s ním. V proměnlivém světě je zapotřebí, aby se organizace dokázala nejen
těmto změnám přizpůsobit, ale aby byla na ně připravena a využila je pro svůj rozvoj. To vyžaduje
schopnost dívat se kolem sebe, vnímat signály možných trendů a změn, a začleňovat je do svých pro
budoucnost.
Strategické řízení je zaměřené na dlouhodobé směřování organizace, které je založeno na průběžné
analýze vnějšího i vnitřního prostředí a které je vedeno jasným, dohodnutým záměrem. Předchází tomu,
že se věci dějí náhodně nebo že pouze reagujeme na to, co už se stalo, a umožňuje nejen naši budoucnost,
ale i přítomnost aktivně utvářet.
Managementu organizace slouží k organizaci všech činností, aktivit a jednání lidí v souladu se
společnou vizí kvalitativně lepší, úspěšnější budoucnosti. Současně umožňuje zjišťovat představy
a požadavky lidí uvnitř i v okolí organizace (pracovníků, klientů, vlastníků) a integrovat je do plánu
činností organizace. Pomáhá uvědomit si, proč děláme to, co děláme. A c musíme udělat, abychom
dokázali v budoucnu být ještě úspěšnější.
Strategické řízení je jedním z klíčových předpokladů zvyšování kvality vzdělávání. Vedení školy
pomáhá ujasnit si, co onou kvalitou má být, co je třeba udělat a jaké zdroje bude potřebovat pro to, aby
jí škola dosáhla.

1.1.











K čemu je strategické řízení školám dobré?

Pomáhá lépe reagovat na výzvy budoucnosti a vyrovnávat se se změnami,
Umožňuje naleznout společné hodnoty, sdílet představy a vize o budoucnosti školy a hledat
efektivní cesty k jejich dosažení,
Udává směr vašim činnostem, zaměřuje na budoucnost,
Umožňuje efektivnější využití zdrojů, času, informací,
Umožňuje průběžné sledování činností,
Společné plánování podporuje synergický efekt a přispívá k pozitivnímu klimatu ve škole,
Umožňuje zažít úspěch, motivuje k dalšímu rozvoji,
Společné plánování umožňuje zlepšit komunikaci, motivuje ke změně,
Pozitivně ovlivňuje komunikaci a spolupráce s rodiči či zákonnými zástupci a se zřizovatelem,
Zvyšuje konkurenceschopnost a atraktivit školy.

V neposlední řadě vám strategické plánování a řízení rozvoje školy umožní postupně naplňovat kritéria
pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání dle metodiky Kvalitní škola ČŠI.
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1.2.

Jak strategické řízení probíhá?

Strategické řízení je rozděleno do čtyř základních fází, ve kterých probíhá sedm procesů, viz následující
schéma:

Evaluace

Analýza

Realizace

Mise

Plánování

Vize

Vize5

Priority

Fáze a procesy strategického řízení, zdroj: zpracoval P. Valenta

1.2.1. Jak schématu rozumět?


Strategické plánování vychází z dobré znalosti stavu školy, ale i vnějších podmínek jejího
fungování.
 Na základě této znalosti je možné vytvářet strategii (formulovat misi, vizi, strategické cíle)
a naplánovat konkrétní kroky k jejímu naplnění.
 Ve fázi realizace plánu je zapotřebí sledovat a vyhodnocovat, zda probíhají naplánované aktivity
a s jakým úspěchem. V této fázi vytváří vedení školy bezpečné podmínky, identifikuje rizika
a řeší problémy.
 Po naplnění plánu je důležité vyhodnotit, kam se škola posunula a zda je přijatá strategie
funkční. To znamená, zda se škola přiblížila k vizi.
Nezapomeňte: Strategické řízení je neustále se opakující cyklus! Vyhodnocení zpravidla znamená
úpravu nebo vytvoření nové strategie a další plánování rozvoje školy, tentokrát v souladu s novou vizí.
Cílem strategického řízení je neustálé zlepšování.
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2. Jak začít strategicky řídit?
Pro úspěšné zavedení strategického řízení je zapotřebí, aby bylo ve škole splněno několik podmínek:
1. Zásadní je postoj ředitele a vedení školy: Ředitel by měl věřit, že strategické řízení je pro školu
přínosné
2. Znalosti: je vhodné vědět, co je strategické řízení, jaké jsou jeho procesy, jaké nástroje je možné
použít.
3. Vhodné klima: otevřenost, kooperativnost, důvěra, bezpečí, týmová spolupráce.
Je dobré mít na vědomí, že strategické plánování s sebou většinou nese řadu změn, které budou mít
dopad do dosavadního života školy. Je pravděpodobné, že se objeví požadavky na to, aby lidé začali
jednat a přemýšlet jinak, než byli dosud zvyklí. Proto je důležité školu na nadcházející změny dobře
připravit. Co by se mělo odehrát ještě před samotným zahájením procesů strategického plánování
a řízení?







Najděte shodu napříč vedením školy o tom, že chcete řídit školu strategicky. Vysvětlete
kolegům co je strategické řízení a v čem spatřujete jeho přínosy pro školu.
Sdělte své záměry pracovníkům školy – uspořádejte setkání pracovníků školy a společně
s vedením představte záměr řídit školu strategicky. Těch se totiž řada změn, které ze strategie
vyplynou, dotkne a budou pro ně muset též něco vykonat. Ředitel školy by měl vysvětlit, co
očekává od strategického plánování, v čem spatřuje jeho přínosy. Je důležité, aby měli
pracovníci školy možnost vyjádřit své pocity, postoje, myšlenky, případně obavy. Cílem setkání
je motivovat pracovníky školy k tomu, aby vedení školy ve strategickém rozvoji podpořili.
Identifikujte klíčové zainteresované strany – v rámci vedení školy (zřizovatel, učitelé,
nepedagogičtí pracovníci, rodiče, žáci, neziskovky, zaměstnavatelé…)
Sestavte strategický tým – ten bude zodpovídat za jednotlivé kroky strategického řízení
Připravte plán – zavedení strategického řízení může být uchopeno jako projekt. Každý úspěšný
projekt se opírá o plán. Naplánujte, co budete dělat, kdo bude za činnosti zodpovídat, kdy chcete
mít k dispozici výstupy jednotlivých aktivit strategického řízení.

2.1.

Sestavení strategického týmu

Strategický tým tvoří lidé, kteří budou procesy rozvoje školy koordinovat a zaštitovat. Měl by být složen
ze zástupců všech zainteresovaných skupin, které se na změnách nějakým způsobem podílejí, nebo jichž
se změny týkají. Vždy, když se ve škole odehrávají změny, podílejí se na nich lidé, kteří:





Mají konkrétní požadavky na změny,
Rozhodují o změnách a zodpovídají za jejich provedení,
Umožňují změny realizovat díky svým znalostem a dovednostem,
Využívají změny nebo jsou změnami ovlivněni.
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Těmito skupinami jsou zpravidla:







Ředitel a širší vedení školy,
Pedagogičtí pracovníci,
Nepedagogičtí pracovníci,
Rodiče,
Zřizovatel,
Žáci.

Mohou jimi ale být i:





Zaměstnavatele v regionu,
Zástupci škol, odkud děti přicházejí (MŠ),
Zástupci škol, do kterých děti a žáci odcházejí (ZŠ, SŠ),
Další aktéři rozvoje vzdělávání (tvůrci místních nebo krajských akčních plánů, rodičovské
skupiny, neziskové organizace a další).
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3. Fáze strategického plánování a řízení
Po sestavení strategického týmu je možné přejít k realizaci jednotlivých fází a procesů strategického
plánování a řízení, které byly uvedeny ve schématu výše. Jedná se o analýzu stavu školy, tvorbu
strategie, realizaci strategického plánu a vyhodnocení.

3.1.

Analýza stavu školy

Pro identifikaci směru rozvoje školy je důležitá dobrá znalost aktuálního stavu školy a jejího okolního
prostředí. První fázi proto představuje analýza stavu školy, která zahrnuje jak vnitřní evaluaci školy, tak
vyhodnocení vnějších faktorů, které školu ovlivňují nebo mohou ovlivňovat. Oblasti analýzy ukazuje
následující schéma:
Pracovníci
školy

Strategie vyšší
úrovně
(S2030+, ...)

Kultura a
klima školy

PEST

Děti, žáci,
studenti
Oblasti
analýzy

Zdroje školy

Klienti

ŠVP

Konkurence

Výsledky
vzdělávání

SWOT

Image školy

Přehled analýz školy, zdroj: zpracoval P. Valenta
Konzultanti mají všechny znalosti a dovednosti k tomu, aby vás bezpečně provedli všemi analýzami, a
znají pro to potřebné postupy a nástroje.
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3.2.

Definice mise, vize a cílů rozvoje školy, plánování

Mise, vize a cíle jsou klíčové pojmy, se kterými budete pracovat. Mise představuje poslání školy, vize
představu o její úspěšné budoucnosti. K té je třeba se postupnými kroky dobrat, zpravidla tedy naplnit
některé předem stanovené cíle. Cíle jsou dlouhodobé (strategické), krátkodobé (taktické) a operativní.
Budete pracovat s plány různých úrovní. Strategický plán bude zahrnovat období 5 – 6 let, roční akční
plány budou sloužit k upřesnění a sledování dílčích kroků při naplňování strategie. K tomu je možné
vytvářet dílčí operativní plány pro některé složitější aktivity. Ty jsou volitelné a bude záležet na vás,
jakou míru detailu budete chtít sledovat.
Vazby mise vize a cílů můžete vidět na tomto schématu:

Mise
Kdo jsme, proč tu jsme, pro
koho a co přinášíme?

Vize
Co umíme, co děláme lépe,
jaké máme možnosti a
kapacity pro plnění mise v
budoucnu?

Cíle
Co musíme udělat a co
získat, abychom naplnili
vizi?

Přehled úrovní plánů a vazby mezi cíli jsou znázorněny níže.
Vize

Strategické cíle

Strategický plán
5 – 6 let

Taktické (akční) cíle

Školní akční
plán
1. rok

Školní akční
plán
2. rok

Školní akční
plán
3. rok

Školní akční
plán
4. rok

Školní akční
plán
5. rok

Operativní cíle

Operativní
plán 1

Operativní
plán 2

Operativní
plán 3

Operativní
plán 4

Operativní
plán 5

Operativní
plán 6

Struktura plánů, zdroj: zpracoval P. Valenta
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Strategický plán vychází z vize a zahrnuje nejdůležitější (strategické, zpravidla dlouhodobé) cíle, které
by škola měla naplnit, aby vize dosáhla nebo se k ní přiblížila. Strategické cíle se promítají do školních
akčních plánů, které je pomáhají realizovat. Zpravidla bývají ve školních akčních plánech
konkretizované do více taktických cílů. Naplnění školního akčního plánu znamená zpravidla částečné
(nebo i úplné) naplnění některého ze strategických cílů (nebo více cílů) a tedy i postupné plnění
strategického plánu. Operativní plány pak slouží pro podrobnější rozpracování akčních plánů do
jednotlivých kroků, které pomáhají naplnit taktické cíle.

3.3.

Realizace plánů, monitorování postupu prací

Po sestavení plánu je čas pustit se do jeho realizace. Je to fáze, kdy se dostavuje řada úspěchů, ale také
se mohou objevit problémy. Mějte na paměti, že účelem sestavení plánu je maximálně zajistit bezpečné
podmínky pro to, aby změnové aktivity mohly úspěšně proběhnout. Žádný plán ale nedává stoprocentní
jistotu. Je třeba sledovat, jak aktivity probíhají, ale také zda se neděje něco, co může do plánu vstoupit
a naplnění cílů ztížit. Proto je dobré nastavit systém komunikace, kontroly, řešení problémů nebo rizik.
A pracovníky školy motivovat, podporovat a vést. Vašim průvodcem bude i v této fázi mentor, současně
budete moci využít služby kouče nebo se zapojit do spolupráce s partnerskou školou v rámci
benchlearningu.

3.4.

Hodnocení pokroku školy

Cílem realizace plánu je dosáhnout cílů a přiblížit se k vizi. Na konci druhého školního roku poté, kdy
jste završili práce vymezené v školním akčním plánu, je vhodná doba vyhodnotit, nakolik se podařilo
cíle naplnit. Samotné naplnění cílů ještě neznamená zlepšení školy. Je třeba nastavit taková kritéria
hodnocení, která umožní zlepšení prokazatelně vyhodnotit.
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4. Užitečné kontakty a literatura
Pokud uvažujete o zapojení do spolupráce s NPI při vytváření strategie rozvoje školy, kontaktujte
pracoviště NPI ve vašem kraji. Příslušný pracovník zajistí veškerou spolupráci. Kontakty najdete na
webových stránkách www.vedemeskolu.npi.cz.
Zde také najdete řadu dokumentů, manuálů a vzorových šablon ke strategickému řízení, které jsou
zdarma ke stažení.
Těšíme se na spolupráci
Petr Valenta a tým podpory managementu škol NPI
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