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1. Úvod 

 
„Manuál profesního rozvoje pedagogických pracovníků“ (dále také i Manuál) slouží ke kom- 

plexnímu uchopení problematiky profesního rozvoje zejména pedagogických pracovníků v ideální 

podobě. Naznačený ideál znamená, že čtenář/uživatel (ředitel/pedagogický pracovník) tohoto 

Manuálu má možnost se při použití všech/některých vybraných částí daného materiálu (Manuálu) 

přibližovat k ideálnímu stavu ve své instituci (škole/školském zařízení). A zcela přirozeným jevem 

je, že některé části/prvky Manuálu lze použít v konkrétním zařízení/instituci v plném rozsahu, ně- 

které pouze částečně, a jiné nelze implementovat v žádné podobě. Vzdělávací soustava v České 

republice je velmi různorodá a mezi jednotlivými školami, jejich vedením a zřizovateli i konkrétními 

pedagogickými pracovníky panují velké rozdíly. 

Z hlediska genderové problematiky jsou v celém textu Manuálu používány mužské tvary pro 

označení pojmů a jednotlivých kategorií pedagogických pracovníků (např. pedagog, pedagogic- 

ký pracovník, ředitel, učitel, vychovatel, výchovný poradce, školní metodik prevence, lektor aj.). 

Stejné platí i pro kategorie žák a student, popř. pro použité další pojmy (podstatná jména), které 

mají rodové tvary. Ani v nejmenším to neznamená, že bychom tím chtěli přehlédnout ženský ele- 

ment. Jde nám o co nejjednodušší a nejstručnější vyjádření a o přehlednost a jednoduchost textu 

předkládaného Manuálu. 

 
Kategorie škola (dále i Š) a školské zařízení (dále i ŠZA) jsou v textu používány někdy samo- 

statně, anebo při použití pouze pojmu škola je často zároveň míněno i školské zařízení, pokud to 

vyplývá z kontextu konstatování. Manuál je primárně určený pro management a pedagogické 

pracovníky mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol a sekundárně i některých 

školských zařízení (např. školní družiny nebo domy dětí a mládeže). Využitelnost/nevyužitelnost 

pro konkrétní školská zařízení pochopí velice rychle sám čtenář/uživatel Manuálu. 

Regionální školství – tímto pojmem označujeme všechny školy a školská zařízení, které podlé- 

hají režimu školského zákona. Jedná se o školy a školská zařízení (školský zákon – § 8 Právní 

postavení škol a školských zařízení): 

▪ zřizované územními samosprávnými celky (obce a kraje) - veřejné školy, 
 

▪ zřizované fyzickými nebo právnickými osobami (občanský zákoník) - soukromé 

školy, 

▪ zřizované registrovanými církvemi nebo náboženskými společnostmi, kterým 

bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy (samostatné 

zákony) - církevní školy, 

▪ zřizované MŠMT, výjimečně jiným ministerstvem - státní školy. 

 

Pod pojem regionální školství nezahrnujeme školy zřizované ministerstvem obrany, ministerstvem 

vnitra, ministerstvem spravedlnosti a ministerstvem zahraničních věcí (např. vojenské školy, po- 

licejní školy apod.). 
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Dle druhů škol lze regionální školství vymezit také jako souhrn mateřských, základních, střed- 

ních a vyšších odborných škol. 

Vysoké školství – vysoké školy (dále i VŠ), které podléhají režimu vysokoškolského zákona 

(veřejné VŠ, státní VŠ, soukromé VŠ a zahraniční VŠ). 
 

V Manuálu převážně cílíme na školy a školská zařízení (veřejné školy) zřizované územními 

samosprávnými celky (obcemi a kraji). 

Do Manuálu byla zařazena i problematika řízení pracovního výkonu (Performance management), 

resp. pouze stručný úvod do této oblasti, který přináší některé důležité informace a základní pojmy 

z dané problematiky. Zejména pro velké, optimalizačními procesy integrované, střední odborné 

školy je to velice inspirativní prvek. 

Textová část Manuálu je doplněna formuláři (viz kap. 11 Seznam formulářů), které mohou sloužit 

čtenáři k případnému využití v jeho profesní praxi. Zařazené obrázky (viz kap. 12 Seznam obráz- 

ků) znázorňují pojmy a vztahy mezi nimi u některých dílčích částí Manuálu. Zpracované tabulky 

(viz kap. 13 Seznam tabulek) zpřehledňují, srovnávají a shrnují většinou náročnější a objemnější 

textové části. 

Konkrétní zdroje informací (viz kap. 10 Literatura a jiné odborné zdroje) jsou rozděleny na 2 skupiny: 

Citované v Manuálu a Doporučené k dalšímu studiu. Nejedná se o zcela vyčerpávající přehled, 

zejména další doporučené literatury, cílem je hlavně motivovat čtenáře k dalšímu prohlubování 

jejich profesionálního poznání a vzdělání. Akcent je položený na zdroje informací, které hlavně 

souvisejí s RVP a jejich revizemi. 

Na základě uplynulého období souvisejícího s koronavirem a s distanční nebo hybridní (kombi- 

novanou) výukou ve školách je součástí 10. kapitoly i Přehled 30 vybraných nástrojů pro online 

vzdělávání. Cílem rozhodně není nabídnout nejlepší vzdělávací aplikace, ale poskytnout přehled 

nástrojů, které se ve vzdělávání používají často a poměrně úspěšně. 

Poslední část Manuálu (viz kap. 14 Přílohy) je příkladem dobré (inspirativní) praxe bývalého ře- 

ditele střední a vyšší odborné školy. Základní charakteristika školy je součástí příloh a je hlavně 

určena k zasvěcení čtenáře Manuálu do velkého a z hlediska řízení poměrně složitého právního 

subjektu. Pokud se čtenář seznámí s konkrétní školou, bude i lépe vnímat zařazené dílčí přílohy. 

Důležité upozornění: Všechny použité přílohové materiály jsou z období 2008-2013, a proto musí 

čtenář k některým dílčím informacím/částem textů/právním předpisům aj. přistupovat s uvědoměním 

si právě časového hlediska. Materiály nejsou určeny ve většině případů k mechanickému převzetí 

(překopírování), ale spíše k inspiraci nebo k přizpůsobení si těchto materiálů pro vlastní zařízení 

a praxi. Rovněž je také nutno zdůraznit, že určitá specifika v organizaci škol a školských zařízení 

jsou dána požadavky zřizovatele a liší se kraj od kraje. 
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2. Řízení pracovního výkonu (Performance management) 

 
Řízení pracovního výkonu je nedílnou součástí řízení lidských zdrojů a manažerských činností.  

V řízení pracovního výkonu hraje důležitou roli nadřízený pracovník (vedoucí) a jeho podřízení, kteří 

jsou rámci celého procesu neustále v kontaktu. Řízení pracovního výkonu je založeno na dohodě, 

která obsahuje cíle, způsob jejich měření a rozvojové cíle. Nedílnou součástí řízení pracovního 

výkonu je poskytování průběžné zpětné vazby, která pomáhá předcházet nedostatečnému výkonu. 

Jelikož jsou v dohodě stanoveny i rozvojové cíle, je důležité nezapomínat na úlohu systematického 

vzdělávání, které pomáhá výkon zvyšovat. U nových pracovníků pomáhá dosažení požadované 

úrovně znalostí, dovedností a schopností, které jsou nezbytně důležité pro standardní výkon. 

Vyhodnocení dosažení cílů je nedílnou součástí procesu řízení pracovního výkonu, které je pak 

následně provázáno s odměňováním. Vyhodnocení cílů probíhá pomocí hodnotícího rozhovoru, 

který je předem plánována jeho účastníci se na něj připravují (Koubek, 2004). 

Hlavními prvky řízení pracovního výkonu jsou dohoda, průběžná zpětná vazba, vyhodnocení 

a jejich provázanost s nejbližšími činnostmi, a to s motivací, odměnou a vzděláváním. Návaznost 

na další personální činnosti je samozřejmě rozsáhlejší, jelikož lze nalézt souvislosti i například  

s výběrem pracovníků, péčí o pracovníky, plánováním kariéry a dalšími (Koubek, 2004). 

Řízení pracovního výkonu probíhá ve stále se opakujícím cyklu. Dle Armstronga má cyklus tři kroky,  

a to: „Dohoda o pracovním výkonu a rozvoji, řízení pracovního výkonu během roku a zkoumání 

a posuzování pracovního výkonu“ (Armstrong, 2007, s. 419). Koubek (2004, s. 40-41) dodává, že 

tento cyklus začíná definováním role pracovníka, která charakterizuje úlohu pracovníka z pohledu, 

co a jak pracovníci dělají. 

Pokud chce organizace dosahovat optimálních výsledků, je potřeba, aby měla nadefinovanou vizi, 

poslání (misi), strategii a konkrétní cíle. 

Armstrong (2007, s. 461-462) definuje vzdělávání jako proces zahrnující zlepšení schopností 

a rozvoj znalostí, dovedností i postojů s cílem získat pracovníky, kteří zvládnou současné a bu- 

doucí podmínky práce. Šikýř (2012, s. 146) dodává, že vzdělávání připraví pracovníky na změny. 

Systematické vzdělávání organizaci přináší spousty výhod: kompetentní pracovníci po celou dobu, 

zvyšování pracovního výkonu, v průměru nižší náklady na vzdělávání, vyšší účinnost vzdělávání, 

sociální jistota práce je vyšší, lepší pracovní vztahy. Podle Koubka (2001, s. 245-246) se proces 

vzdělávání skládá z následujících kroků: identifikace vzdělávacích potřeb, plánování/designování 

vzdělávací aktivity, realizace vzdělávání a vyhodnocení vzdělávání. U systematického vzdělávání 

se do vyhodnocení vzdělávání zahrnuje i hodnocení účinnosti a způsobů vzdělávání. 

Řízení pracovního výkonu je založeno na dlouhodobém zvyšování výkonnosti, rozvoji pracovníků 

a vede k učící se organizaci (Wágnerová, 2008, s. 54). 
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3. Cíle profesního rozvoje pedagogických pracovníků 

 
Na základě výše uvedených informací a vybraných informačních zdrojů k oblasti řízení pracov- 

ního výkonu se v následujících kapitolách Manuálu zaměříme na specifiku pedagogických 

pracovníků ve školách a školských zařízeních z pohledu jejich profesního rozvoje jako 

jednoho z důležitých prvků řízení pracovního výkonu pracovníků v dané organizaci. Cílem 

profesního rozvoje pedagogických pracovníků (dále také i pojem pedagog/pedagogové) je získání 

nových kompetencí či rozvoj a zkvalitnění těch stávajících, což vede celkově k posunu ve výchově 

a vzdělávání každého jednotlivého žáka. Pedagogický pracovník spolupracující se svými kolegy 

v rámci vize, cílů a potřeb školy/školského zařízení na svém pedagogickém rozvoji je nezbytným 

předpokladem pro zajištění kvality práce školy. Ředitel školy jako lídr pedagogického procesu 

i stěžejní řídicí prvek školy vytváří co nejvhodnější podmínky k realizaci profesního rozvoje kaž- 

dého pedagoga. 

Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (Projekt Národního pedagogického 

institutu ČR, dále i SYPO) reaguje na současný stav, kdy v českém školství chybí ucelený sys- 

tém profesní podpory učitelů a ředitelů. Další vzdělávání obou cílových skupin je až na výjimky 

nesystematické, chybí koncepční podpora pro různé fáze jejich profesní dráhy. SYPO připravuje 

novou koncepci, která systematicky a komplexně podpoří odborný růst s důrazem na kvalitu, 

a to za pomoci těchto nástrojů: metodické kabinety na národní, krajské a vybrané oblastní úrovni, 

Stálá konference ředitelů, podpora začínajících učitelů, transformace systému DVPP (https://www. 

projektsypo.cz/index.php). 

V prostředí školy/školského zařízení je vhodné uvažovat o rozvoji nejen učitelů, ale všech 

dospělých, kteří ve škole pracují a jsou za svou práci placeni. To nebývá vždy obvyklé. Mnohdy 

se pozornost vedení škol v této oblasti zaměřuje především na učitele, a prakticky všichni ostatní 

zůstávají jaksi ve stínu. Mnoho z nich se dokonce ani neúčastní schůzí pro pracovníky školy –  

a přitom právě společná setkání mohou být velmi vhodným fórem pro další vzdělávání a rozvoj 

pracovníků školy. Platí, že management školy by měl pečlivě promýšlet možnosti rozvoje všech 

pracovníků – i nepedagogičtí pracovníci mohou mít, koneckonců, značný vliv na mladé lidi, pro něž 

je škola organizována. Od roku 2016 (platnost a účinnost § 16 školského zákona k inkluzivnímu 

vzdělávání) tato skutečnost platí o to více (např. i vedoucí a pracovníci/pracovnice školní jídelny 

budou pracovat se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami aj.). Podle některých autorů ne- 

schopnost zacházet se všemi skupinami pracovníků rovným způsobem (dávat všem stejnou šanci) 

znamená jednak nesprávný přístup k lidem a jednak nevyužívání dostupných zdrojů. 

 

Rozvoj všech pracovníků školy je stálý profesionální rozvoj a efektivní politika na úrovni školy, 

podporující tuto oblast, akcentuje to, že: 

• vedoucí pracovníci by měli rozumět tomu, jak podpořit učení se dospělých, 
 

• školy užívají co možná nejširší soubor strategií na podporu stálého profesionálního rozvoje, 
 

• ve škole je shoda o potřebě rovnováhy mezi individuálními potřebami profesionálního 

rozvoje (lidé ve škole) a mezi potřebami rozvoje školy jako celku. 

https://www.projektsypo.cz/index.php
https://www.projektsypo.cz/index.php
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Andragogika [z řečtiny: anér – muž, přeneseně dospělý jedinec; agogé, agein – vedení, vésti] je 

vědecká disciplína zabývající se veškerými procesy a souvislostmi učení a vzdělávání dospělých. 

Jedná se o proces celoživotního učení (počáteční a další vzdělávání; formální, neformální a in- 

formální učení). Z praktického důvodu je funkční, aby alespoň některý (jeden) pracovník školy byl 

v této disciplíně (rozuměj andragogika) vzdělán. 
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4. Legislativní východiska pro profesní rozvoj 
pedagogických pracovníků 

 
Profesní rozvoj pedagogických pracovníků vychází z platných právních (školských i mimoškolských) 

předpisů, které ukládají povinnosti (a přiznávají i práva) nejen řediteli školy, ale i samotným peda- 

gogickým pracovníkům v oblasti jejich dalšího vzdělávání. Ředitel volí nejrůznější formy a metody 

rozvoje jak na samotném pracovišti, tak i mimo ně, a jejich vhodnou kombinací napomáhá peda- 

gogickým pracovníkům v co největším jejich posunu ve znalostech, dovednostech a odborných 

kompetencích (jedná se o právo na zvýšení své kvalifikace a povinnost prohloubení své kvalifika- 

ce). Následné hodnocení pedagogických pracovníků není prováděno izolovaně, ale bere se jako 

součást řízení pracovního výkonu, opírá se o dohodu o pracovním výkonu a o motivující vedení. 

Hodnocení je pak rozděleno do jednotlivých oblastí a jsou pro ně využívány různé nástroje a různí 

hodnotitelé. Na základě výsledků hodnocení je vytvořen/aktualizován další plán profesního rozvoje 

(nejčastěji v podobě plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků), který je následně opět 

vyhodnocován. Opomenuto není ani pedagogické vedení, které představuje nutnou podmínku 

kvalitního profesního rozvoje pedagogů, a tím i rozvoje žáků a celé školy nebo školského zařízení. 

 
 

4. 1. Základní legislativní a metodická východiska profesního rozvoje 

pedagogických pracovníků 

 
Základ školské legislativy v oblasti regionálního školství tvoří čtyři tzv. školské zákony: zákon 

č. 561/2004 Sb., zákon č. 562/2004 Sb., zákon č. 563/2004 Sb. a zákon č. 179/2006 Sb. Pro 

úplnost je třeba doplnit, že vedle těchto právních předpisů zůstává v platnosti i celá řada dalších 

zákonů v oblasti školství, resp. v segmentech regionálního školství a vysokého školství. Manuál 

pracuje zejména se dvěma tzv. školskými zákony: zákon č. 561/2004 Sb. a zákon č. 563/2004 Sb. 

(podrobněji viz dále). Logicky jsou do Manuálu zařazeny ty právní předpisy, které přímo souvisejí 

s profesním rozvojem pedagogických pracovníků škol a školských zařízení (veřejné školy a školská 

zařízení) v segmentu regionálního školství https://1url.cz/uKL8p (Školská legislativa) a https://1url. 

cz/bKL8l (Metodické materiály MŠMT). 

Pro správné porozumění a používání právních předpisů je dobré znát alespoň některé důležité 

právní pojmy: Právní předpis je pramen práva, který je jednostranně vydán orgánem veřejné moci 

(např. zákon, nařízení vlády, vyhláška). Právní norma je pouze jednotlivé ustanovení (pravidlo) 

z obsahu právního předpisu (např. právní norma o základním vzdělávání je část třetí školského 

zákona). Právní předpis obsahuje jednu, zpravidla ale více právních norem. Platnost znamená, 

že právní předpis prošel legislativním procesem a stal se součástí právního řádu (předpis je platný 

ode dne vyhlášení). Účinnost je povinnost předpisem se řídit (může být účinný dnem vyhlášení, 

nebo nabývá účinnosti později). Důležité je oba pojmy (platnost a účinnost) umět rozlišovat. 

Právní předpisy (zákony, vyhlášky a nařízení) se permanentně v čase mění. Během školního/ 

kalendářního roku musí ředitelé škol a školských zařízení sledovat nejrůznější změny v právních 

předpisech (zejména v souvislosti s jejich novelizacemi). Je nezbytné neustále sledovat novely 

právních norem a vždy pracovat pouze s nejnovějším zněním, jinak může docházet k zásadním 

pochybením. Také je dobré mít osvědčený a správný zdroj právních předpisů. 

https://1url.cz/uKL8p
https://1url.cz/bKL8l
https://1url.cz/bKL8l
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Rychlý zdroj právních předpisů: 
 

▪ MŠMT – Legislativa: https://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik 
 

▪ Edu – jednotný metodický portál MŠMT: https://www.edu.cz/ 
 

▪ Ministerstvo vnitra České republiky – Legislativa: https://www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx 
 

▪ Úplné znění zákonů (ÚZ č. 1392): https://www.sagit.cz/info/skolstvi-pedagogicti-pracovnici 
 

▪ Sbírka předpisů České republiky – zákony, vyhlášky a jiné právní předpisy: Sbírka předpisů 

České republiky (sbirka.cz) 

▪ Ministerstvo financí České republiky – legislativa: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa 
 

▪ Kontaktní místo – informace o novinkách v oblasti řízení škol (především mateřských 

a základních škol). Informace se týkají především okruhů financování, pracovněprávních 

vztahů a změn právních předpisů: http://seminar-ms.cz/ 

 

Nejčastější problémy s implementací právních předpisů v pedagogické praxi souvisí se třemi 

oblastmi: 

▪ nejednoznačný výklad některých paragrafů (ředitelé Š a ŠZA potřebují k celé řadě 

ustanovení jasné a jednotné právní výklady), 

▪ návaznosti a propojení školských a mimoškolských právních předpisů (složitost 

právních norem je i v tom, že tvoří provázanost z různých právních předpisů) a 

▪ vytváření, resp. zvyšování právního vědomí ředitelů, resp. učitelů (pedagogických/ 

nepedagogických pracovníků). 

 
Výklad neboli interpretace právních předpisů je velmi důležitou právní disciplínou, neboť ze 

samotného znění textu právních předpisů nelze ve složitějších případech jednoznačně vyčíst, 

jaké právní normy na daný případ dopadají, a pokud ano, tak jak přesně jim v daném kontextu 

porozumět. Právní normy smí vykládat pouze ten, kdo předpis vydal, v souladu s předpisem (např. 

vyhlášku MŠMT – pouze MŠMT), nebo soud. Ostatní výklady jsou pouze nezávazné. 

Na tuto skutečnost upozorňuje i samo ministerstvo, když vydalo problematický výklad přechodných 

ustanovení k novele § 166 školského zákona č. j.: MSMT-1190/2012-20, kde se uvádí: „Minister- 

stvo školství, mládeže a tělovýchovy však upozorňuje, že podobně jako u jiných právních výkladů 

není jeho právní názor pro zřizovatele škol a školských zařízení závazný a k závaznému výkladu 

práva v případných sporech jsou příslušné výlučně soudy“.1 

Pokud k určité oblasti existuje oficiální právní výklad, je v Manuálu uvedený. 
 

Návaznosti a propojení tzv. školských (resortních) právních předpisů (např. zákon o peda- 

gogických pracovních) s tzv. neškolskými právními předpisy (např. zákoník práce) je proces 

zejména pro začínající ředitele Š a ŠZ poměrně náročný. V textu Manuálu je tento proces částečně 

usnadněný částmi označenými „Myšlení v souvislostech“ (viz dále). 

 
1 Viz https://www.msmt.cz/dokumenty-3/pravni-vyklad-msmt 

https://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik
https://www.edu.cz/
https://www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx
https://www.sagit.cz/info/skolstvi-pedagogicti-pracovnici
http://www.sbirka.cz/
http://www.sbirka.cz/
https://www.mfcr.cz/cs/legislativa
http://seminar-ms.cz/
https://www.msmt.cz/dokumenty-3/pravni-vyklad-msmt
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Vytváření a zvyšování právního vědomí u vedoucích zaměstnanců je z hlediska profesního života 

(období) permanentním procesem. 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon, ŠZ), v platném znění (dále i ŠZ):2
 

V § 164 ŠZ je uloženo řediteli školy a školského zařízení, že „odpovídá za odbornou a pedagogickou 

úroveň vzdělávání a školských služeb“ a „vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje“. 

Podle § 160 ŠZ odst. (1) Ze státního rozpočtu se za podmínek stanovených tímto zákonem po- 

skytují finanční prostředky vyčleněné na činnost 

a) “škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvem, na…, a rovněž výdaje na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků, 

c) škol a školských zařízení zřizovaných obcemi nebo svazky obcí, s výjimkou školských 

výchovných a ubytovacích zařízení podle § 117 odst. 1 písm. c) a jazykových škol s právem 

státní jazykové zkoušky, a to na…, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, 

d) škol a školských zařízení zřizovaných kraji, s výjimkou jazykových škol s právem státní 

jazykové zkoušky a školských výchovných a ubytovacích zařízení podle § 117 odst. 1 písm. 

c), a to na…, a rovněž na výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků.„ 

 

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,  

v platném znění (dále i ZPP):3
 

V § 24 tohoto zákona je vymezena povinnost pedagogických pracovníků účastnit se dalšího 

vzdělávání: „Pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti povinnost 

dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, upevňují a doplňují kvalifikaci.“ Tento zákon také upřes- 

ňuje organizaci dalšího vzdělávání, která je v rukou ředitele školy, případně tuto záležitost ředitel 

projednává s odborovou organizací: „Ředitel školy organizuje další vzdělávání pedagogických 

pracovníků podle plánu dalšího vzdělávání, který stanoví po předchozím projednání s příslušným 

odborovým orgánem. Při stanovení plánu dalšího vzdělávání je nutno přihlížet ke studijním zájmům 

pedagogického pracovníka, potřebám a rozpočtu školy.“ Druhá část citace upozorňuje na nutnost 

vzít v úvahu i potřeby a rozpočet školy, není tedy možné přihlížet jen k zájmům pedagogického 

pracovníka. Pod pojmem potřeby školy se skrývá především zaměření školního vzdělávacího 

programu, dále složení pedagogického sboru a zastoupení kvalifikovanosti i aprobovanosti jeho 

jednotlivých členů. Důležitým činitelem jsou legislativní nebo aktuálně situační změny, které při- 

nášejí závazné požadavky na profesní rozvoj pedagogů (např. v oblasti inkluze nebo distančního 

vzdělávání). Limitující jsou rovněž organizační možnosti školy (zajištění potřebného chodu školy). 

Zákon dále upravuje termín volna k samostudiu, které trvá 12 dní ve školním roce, pokud tomu 

nebrání vážné provozní důvody (§ 24 odst. 7 ZPP). 

Vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi 

a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění:4
 

2 Viz https://1url.cz/AKLYi 

3 Viz https://1url.cz/BKLYw 

4 Viz https://1url.cz/EKLYo 

https://1url.cz/AKLYi
https://1url.cz/BKLYw
https://1url.cz/EKLYo
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Na základě zmocnění uvedeného v § 24 odst. 6 ZPP jsou touto vyhláškou stanoveny druhy 

a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a způsob jeho ukončení. 

Vyhláška se zaměřuje pouze na tzv. institucionální formy dalšího vzdělávání. Uskutečňování 

dalšího vzdělávání formou samostudia řeší přímo ZPP (§ 24 odst. 7). Podrobněji viz dále. 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění:5 

“HLAVA II 

ODBORNÝ ROZVOJ ZAMĚSTNANCŮ 
 

§ 227 
 

Odborný rozvoj zaměstnanců zahrnuje zejména 
 

a) zaškolení a zaučení, 
 

b) odbornou praxi absolventů škol, 
 

c) prohlubování kvalifikace, 
 

d) zvyšování kvalifikace. 

 

 
§ 228 

 

Zaškolení a zaučení 
 

(1) Zaměstnance, který vstupuje do zaměstnání bez kvalifikace, je zaměstnavatel povinen zaškolit 

nebo zaučit; zaškolení nebo zaučení se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci 

mzda nebo plat. 

(2) Zaměstnavatel je povinen zaškolit nebo zaučit zaměstnance, který přechází z důvodů na straně 

zaměstnavatele na nové pracoviště nebo na nový druh práce, pokud je to nezbytné. 

 

 
§ 229 

 

Odborná praxe absolventů škol 
 

(1) Zaměstnavatelé jsou povinni zabezpečit absolventům středních škol, konzervatoří, vyšších 

odborných škol a vysokých škol přiměřenou odbornou praxi k získání praktických zkušeností 

a dovedností potřebných pro výkon práce; odborná praxe se považuje za výkon práce, za který 

přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. 

(2) Absolventem se pro účely odstavce 1 rozumí zaměstnanec vstupující do zaměstnání na prá- 

ci odpovídající jeho kvalifikaci, jestliže celková doba jeho odborné praxe nedosáhla po řádném 

(úspěšném) ukončení studia (přípravy) 2 let, přičemž se do této doby nezapočítává doba mateřské 

nebo rodičovské dovolené. 

 
 
 

5 Viz https://1url.cz/MKLYB 

https://1url.cz/MKLYB
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§ 230 
 

Prohlubování kvalifikace 
 

(1) Prohlubováním kvalifikace se rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata 

a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce; za prohlubování kvalifikace se považuje 

též její udržování a obnovování. 

(2) Zaměstnanec je povinen prohlubovat si svoji kvalifikaci k výkonu sjednané práce. Zaměst- 

navatel je oprávněn uložit zaměstnanci účast na školení a studiu, nebo jiných formách přípravy  

k prohloubení jeho kvalifikace, popřípadě na zaměstnanci požadovat, aby prohlubování kvalifikace 

absolvoval i u jiné právnické nebo fyzické osoby. 

(3) Účast na školení nebo jiných formách přípravy anebo studiu za účelem prohloubení kvalifikace 

se považuje za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. 

(4) Náklady vynaložené na prohlubování kvalifikace je povinen hradit zaměstnavatel. Požaduje-li 

zaměstnanec, aby mohl absolvovat prohlubování kvalifikace ve finančně náročnější formě, může 

se na nákladech prohlubování kvalifikace podílet. Ustanovení odstavce 3 tím však není dotčeno. 

(5) Zvláštní právní předpisy (Například § 24 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., § 22 zákona 

č. 95/2004 Sb., § 51 a 54 zákona č. 96/2004 Sb., upravující prohlubování kvalifikace) nejsou tímto 

zákonem dotčeny.„ 

 

“§ 231 
 

Zvýšení kvalifikace a kvalifikační dohoda 
 

(1) Zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace; zvýšením kvalifikace je též její 

získání nebo rozšíření. 

(2) Zvyšováním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení, nebo jiná forma přípravy k dosažení 

vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele. 

(3) Zvláštní právní předpisy (Například § 24 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., § 22 zákona č. 95/2004 

Sb., § 51 a 54 zákona č. 96/2004 Sb., upravující zvyšování kvalifikace) nejsou tímto zákonem dotčeny. 

 
 

§ 232 
 

(1) Nejsou-li dohodnuta nebo stanovena vyšší nebo další práva, přísluší zaměstnanci od za- 

městnavatele při zvyšování kvalifikace pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu ve výši 

průměrného výdělku 

Myšlení v souvislostech: 
 

Z ustanovení § 24 odst. 1 a 2 ZPP vyplývá, že dalším vzděláváním pedagogických pracovníků ve 

smyslu tohoto zákona je prohlubování jejich kvalifikace, resp. její obnovování, upevňování  

a doplňování; účast na dalším vzdělávání, kterým si pedagogický pracovník prohlubuje svoji kva- 

lifikaci, je povinností pedagogického pracovníka. Podle § 1 písm. c) ZPP se jedná o druh DVPP 

– studium k prohloubení odborné kvalifikace (podrobněji viz dále). 
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a) v nezbytně nutném rozsahu k účasti na vyučování, výuce nebo školení, 
 

b) 2 pracovní dny na přípravu a vykonání každé zkoušky v rámci studia v programu usku- 

tečňovaném vysokou školou nebo vyšší odbornou školou, 

c) 5 pracovních dnů na přípravu a vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo 

absolutoria, 

d) 10 pracovních dnů na vypracování a obhajobu absolventské práce, bakalářské práce, 

diplomové práce, disertační práce nebo písemné práce, kterou je zakončováno studium  

v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou, 

e) 40 pracovních dnů na přípravu a vykonání státní závěrečné zkoušky, státní rigorózní 

zkoušky v oblasti lékařství, veterinárního lékařství a hygieny a státní doktorské zkoušky. 

 
(2) K účasti na přijímací zkoušce přísluší zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. 

 

(3) Za pracovní volno poskytnuté k vykonání přijímací zkoušky, opravné zkoušky, k účasti na pro- 

moci nebo obdobném ceremoniálu nepřísluší náhrada mzdy nebo platu. 

 

 
§ 233 

 

Zaměstnavatel je oprávněn sledovat průběh a výsledky zvyšování kvalifikace zaměstnance; 

poskytování pracovních úlev může zastavit, jen jestliže 

a) zaměstnanec se stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro kterou si zvyšuje 

kvalifikaci, 

b) zaměstnanec bez zavinění zaměstnavatele po delší dobu neplní bez vážného důvodu 

podstatné povinnosti při zvyšování kvalifikace. 

 
 

§ 234 
 

(1) Uzavře-li zaměstnavatel se zaměstnancem v souvislosti se zvyšováním kvalifikace kvalifikační 

dohodu, je její součástí zejména závazek zaměstnavatele umožnit zaměstnanci zvýšení kvalifika- 

ce a závazek zaměstnance setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po sjednanou dobu, nejdéle 

však po dobu 5 let, nebo uhradit zaměstnavateli náklady spojené se zvýšením kvalifikace, které 

zaměstnavatel na zvýšení kvalifikace zaměstnance vynaložil, a to i tehdy, když zaměstnanec 

skončí pracovní poměr před zvýšením kvalifikace. Závazek zaměstnance k setrvání v zaměstnání 

začíná od zvýšení kvalifikace. 

(2) Kvalifikační dohoda může být uzavřena také při prohlubování kvalifikace (§ 230), jestliže před- 

pokládané náklady dosahují alespoň 75 000 Kč; v takovém případě nelze prohloubení kvalifikace 

zaměstnanci uložit. 

(3) Kvalifikační dohoda musí obsahovat 
 

a) druh kvalifikace a způsob jejího zvýšení nebo prohloubení, 
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b) dobu, po kterou se zaměstnanec zavazuje setrvat u zaměstnavatele v zaměstnání po 

ukončení, zvýšení nebo prohloubení kvalifikace, 

c) druhy nákladů a celkovou částku nákladů, kterou bude zaměstnanec povinen uhradit 

zaměstnavateli, pokud nesplní svůj závazek setrvat v zaměstnání. 

 
(4) Kvalifikační dohoda musí být uzavřena písemně. 

 

(5) Vláda může nařízením zvýšit částku podle odstavce 2. 

 

 
§ 235 

 

(1) Do doby setrvání zaměstnance v zaměstnání na základě kvalifikační dohody se nezapočítává 

doba rodičovské dovolené v rozsahu rodičovské dovolené matky dítěte (§ 196) a nepřítomnost 

zaměstnance v práci pro výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody a vazby, došlo-li k pravo- 

mocnému odsouzení. 

(2) Nesplní-li zaměstnanec svůj závazek z kvalifikační dohody pouze zčásti, povinnost nahradit 

náklady zvýšení nebo prohloubení kvalifikace se poměrně sníží. 

(3) Povinnost zaměstnance k úhradě nákladů z kvalifikační dohody nevzniká, jestliže 
 

a) zaměstnavatel v průběhu zvyšování kvalifikace zastavil poskytování plnění 

sjednaného v kvalifikační dohodě, protože zaměstnanec se bez svého zavinění 

stal dlouhodobě nezpůsobilým pro výkon práce, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci, 

b) pracovní poměr skončil výpovědí danou zaměstnavatelem, pokud nejde o výpověď 

z důvodů porušení povinnosti zaměstnance vyplývající z právních předpisů vztahujících 

se k vykonávané práci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním, nebo 

jestliže pracovní poměr skončil dohodou z důvodů uvedených v § 52 písm. a) až e), 

c) zaměstnanec nemůže vykonávat podle lékařského posudku vydaného poskytovate- 

lem pracovnělékařských služeb nebo rozhodnutí příslušného správního orgánu, který 

lékařský posudek přezkoumává, práci, pro kterou si zvyšoval kvalifikaci, popřípadě pozbyl 

dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci z důvodů pracovního úrazu, 

onemocnění nemocí z povolání, nebo pro ohrožení touto nemocí anebo dosáhl-li na 

pracovišti určeném pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného 

zdraví nejvyšší přípustné expozice, 

d) zaměstnavatel nevyužíval v posledních 12 měsících po dobu nejméně 6 měsíců kvalifi- 

kaci zaměstnance, které zaměstnanec na základě kvalifikační dohody dosáhl.„ 

Myšlení v souvislostech: 
 

Z ustanovení § 24 odst. 1 a 2 ZPP vyplývá, že dalším vzděláváním pedagogických pracovníků ve 

smyslu tohoto zákona je zvýšení jejich kvalifikace, kterým se rozumí též její získání nebo rozšíření; 

účast na dalším vzdělávání, kterým si pedagogický pracovník zvyšuje svoji kvalifikaci, je právem 

pedagogického pracovníka. Podle § 1 písm. a) a b) ZPP se jedná o druh DVPP – studium ke 
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Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských 

zařízení:6
 

 

 
“§ 5 

 

Volno k samostudiu 
 

Ředitel školy nebo školského zařízení určuje pedagogickým pracovníkům čerpání volna k dalšímu 

vzdělávání formou samostudia (§ 24 odst. 4 písm. b) a odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb.) zpravidla 

na dobu 

a) podzimních, vánočních, pololetních, jarních nebo velikonočních prázdnin (§ 4 vyhlášky 

č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku), 

b) přerušení nebo omezení provozu školy (vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdě- 

lávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.) nebo školského zařízení (Vyhláška č. 74/2005 

Sb., o zájmovém vzdělávání), nebo 

c) kdy se ve škole nebo školském zařízení z mimořádných důvodů neuskutečňuje výchova 

a vzdělávání a nejsou poskytovány školské služby (§ 24 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů).„ 

 
Vzor kolektivní smlouvy (vypracovaná ČMOS PŠ k 4. 3. 2020, zveřejněna 21. 5. 2020)7 

 

“V. PÉČE O ZAMĚSTNANCE 
 

48. Péče o kvalifikaci zaměstnanců 

Zaměstnavatel se zavazuje 

▪ vytvořit organizační předpoklady pro účast zaměstnanců na studiu vedoucím ke zvýšení 

kvalifikace, které je v souladu s potřebou zaměstnavatele, 

▪ poskytovat těmto zaměstnancům náhradu výdajů spojených s cestou do místa plnění 

studijních povinností, a to za podmínky uzavření kvalifikační dohody. 

 
Uzavře-li zaměstnavatel se zaměstnancem kvalifikační dohodu podle § 234 ZP, nevznikne v přípa- 

dě nesplnění závazku ze strany zaměstnance povinnost úhrady nákladů spojených se zvýšením 

kvalifikace v následujících případech: 

▪ jestliže důvodem skončení pracovního poměru v době trvání závazku je zdravotní stav 

zaměstnance znemožňující podle lékařského posudku výkon sjednané práce, 

 
 

 
6 Viz https://1url.cz/LKLYR 

7 Viz https://1url.cz/fKwdK 

splnění kvalifikačních předpokladů a studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

(podrobněji viz dále). 

https://1url.cz/LKLYR
https://1url.cz/fKwdK
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▪ jestliže důvodem skončení pracovního poměru v době trvání závazku je následování 

manžela (manželky) do místa jeho bydliště. 

 
49. Systém školení a vzdělávání zaměstnanců 

 

Zaměstnavatel se zavazuje zpracovat a po předchozím projednání s odbory vydat vnitřní předpis, 

kterým se stanoví systém školení a vzdělávání zaměstnanců, jehož součástí budou mj. podmínky 

účasti jednotlivých zaměstnanců na školení a vzdělávání, včetně způsobu zabezpečení chodu školy 

po dobu účasti zaměstnance na školení nebo vzdělávání, způsob výběru účastníků, souvislosti 

tohoto vzdělávání s okamžitými i budoucími kvalifikačními požadavky na jednotlivé zaměstnance 

a plán dalšího vzdělávání podle § 24 odst. 3 zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. 

50. Podpora jiných forem vzdělávání 
 

Zaměstnavatel se zavazuje podporovat i jiné formy dalšího vzdělávání pedagogických pracov- 

níků, např. umožní individuální cesty zaměstnanců do zahraničí a kolektivní cesty poznávacího 

charakteru, zejména akce EXOD, poskytnutím pracovního volna v míře, která neohrozí činnost 

školy nebo školského zařízení.„ 

 

 
4. 2. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně ně- 

kterých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání):8 

Upravuje systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Netýká se tedy bezprostředně 

těch oblastí vzdělávání poskytovaného v rámci formální vzdělávací soustavy, které popisují spe- 

ciální právní předpisy. Podle § 1 odst. 2 tohoto zákona „Ustanovení zvláštních právních předpisů 

(například zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů aj.) upravující vzdělávání, hodnocení a ověřování výsledků vzdělávání, profesní přípravu 

nebo podmínky způsobilosti a hodnocení a uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti pro 

zahájení závislé nebo nezávislé regulované činnosti a pro její výkon na území České republiky 

nejsou tímto zákonem dotčena.“ 

Podle § 2 v tomto zákoně se rozumí 
 

“a) počátečním vzděláváním předškolní vzdělávání, základní vzdělávání, střední vzdělávání, vzdě - 

lávání v konzervatoři a vyšší odborné vzdělávání, uskutečňované podle zvláštního právního před- 

pisu (školský zákon) v mateřských školách, základních školách, středních školách, konzervatořích 

a vyšších odborných školách, a studium v akreditovaných studijních programech uskutečňovaných 

podle zvláštního právního předpisu (vysokoškolský zákon) vysokými školami nebo jejich součástmi,  

a) dalším vzděláváním vzdělávací aktivity, které nejsou počátečním vzděláváním, …“. 
 
 
 
 

8 Viz https://1url.cz/xKtLo 

https://1url.cz/xKtLo
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„Celoživotní učení zahrnuje všechny možnosti učení (ať už v tradičních vzdělávacích institucích 

v rámci vzdělávacího systému či mimo něj), které jsou chápány jako jediný propojený celek, který 

dovoluje rozmanité a četné přechody mezi vzděláváním a zaměstnáním a který umožňuje získávat 

stejné kvalifikace a kompetence různými cestami a kdykoli během života. 

Celoživotní učení lze členit do dvou základních etap, které označujeme jako počáteční vzdělá- 

vání a další vzdělávání. Celoživotní učení je pak v evropských materiálech podle určitých kritérií 

členěno na učení formální, neformální a informální“9. 

Pojem další vzdělávání (angl. in-service education/training, něm. Fortbildung, franc. la forma- 

tion continue) evokuje množství různorodých představ a je spojeno s řadou odlišných konotací  

a příbuzných či ekvivalentních pojmů: permanentní vzdělávání, profesionální rozvoj, profesionální 

růst, celoživotní učení apod. (Lazarová, Prokopová, 2004). 

V souvislosti s dalším vzděláváním pracovníků se hovoří o profesním životě, o funkci a rozvoji 

organizace, o práci, o kariéře, o budoucnosti osob, o struktuře kompetencí a kvalifikace, o efekti- 

vitě a racionalizaci práce, o autonomii a odpovědnosti pracovníků, o inovacích i o profesionalizaci 

(Lazarová, Prokopová, 2004). 

Další vzdělávání probíhá po dosažení určitého stupně vzdělání, resp. po prvním vstupu vzdělá- 

vajícího se na trh práce. Další vzdělávání může být zaměřeno na různorodé spektrum vědomostí, 

dovedností a kompetencí důležitých pro uplatnění v pracovním, občanském i osobním životě. 

EPALE – Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě.10 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (dále i DVPP) může být chápáno ekvivalentně 

s pojmem profesionální rozvoj nebo profesní rozvoj, někdy je vnímáno jen jako součást širšího 

profesionálního rozvoje nebo růstu učitelů. V souladu s touto představou někteří autoři rozlišují 

kariérní rozvoj a další vzdělávání učitelů, resp. pedagogických pracovníků jako neoddělitelné 

komponenty profesionálního rozvoje (Lazarová, Prokopová, 2004). 

Kariérní rozvoj je chápán jako růst, ke kterému dochází přirozeným postupem pedagogického 

pracovníka (učitele) skrze jednotlivé fáze profesionální kariéry. Tato kategorie má přímou souvislost   

s profesionálním a také osobnostním zráním učitele (Lazarová, Prokopová, 2004). 

Další vzdělávání učitelů je obvykle definováno jako poskytování organizovaných programů ur- 

čených pro učitele v praxi, které by měly napomáhat rozvoji učitelů jako jeden z mnoha možných 

systematických kroků, které rozvoj učitele podporují (Lazarová, Prokopová, 2004). Tyto systematické 

kroky se v posledních letech objevují ve stále pestřejších a modernějších formách, a to zejména 

pod vlivem rozvoje informačních technologií, novodobých teorií učení aj. 

Poznámka k pojmům: Profesní se týká zaměstnání, práce (např. profesní životopis, jakou práci 

dosud pracovník vykonával). Profesionální znamená, že někdo svou práci dokonale ovládá, dělá 

to profesionálně. 

 
 
 
 

 
9 Viz https://1url.cz/TzA1C 

10 Viz https://epale.ec.europa.eu/cs 

https://1url.cz/TzA1C
https://epale.ec.europa.eu/cs
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Základní principy DVPP ve škole/školském zařízení: 
 

1) rovnost příležitostí a bez diskriminace – každý z pedagogických pracovníků má stejnou mož- 

nost účasti na těch formách a druzích dalšího vzdělávání, které jsou zahrnuty v plánu DVPP při 

současném dodržení podmínek stanovených tímto plánem (a dalšími principy DVPP – viz níže); 

2) vize, cíle a potřeby školy/školského zařízení – základním parametrem pro výběr konkrétní 

formy nebo druhu DVPP jsou nejen skutečné potřeby školy (především realizace školního 

vzdělávacího programu), ale i nastavené vize a cíle, ve kterých by personální oblast školy/ 

školského zařízení měla být jedna z významných; 

3) rozpočet školy/školského zařízení – výběr, schválení a realizace jednotlivých vzdělávacích 

aktivit, stejně jako organizace a realizace celého systému DVPP školy/školského zařízení, 

musí vycházet i z aktuálních rozpočtových možností daného zařízení, ale lze využít i mi- 

morozpočtových zdrojů (např. z projektů a grantů) a hledat jiné cesty profesního rozvoje, např. 

stáže, benchlearning, mentoring, koučink aj., které jsou aktuálně v rámci regionálního školství, 

resp. v rámci nabídky DVPP novější a netradiční (a díky projektům, ve kterých se s těmito 

novými cestami profesního rozvoje pracuje, často i pro školy/školská zařízení bezplatné); 

4) studijní zájmy pedagogických pracovníků – při dodržení předchozích principů a podmínek 

jsou při výběru konkrétní formy nebo druhu dalšího vzdělávání zohledňovány studijní zájmy 

jednotlivých pedagogických pracovníků, ale vždy s rozhodující rolí ředitele při posuzování 

vazby studijních zájmů na vizi a cíle školy/školského zařízení (ředitel musí nejdříve zvážit 

přínos DVPP pro školu a měl by studijní zájmy funkčně usměrňovat v zájmu celé školy – 

konkrétně si lze velice dobře představit, že řadu pedagogických pracovníků posílá ředitel 

na DVPP především proto, že to potřebuje škola, a ne studijní zájem učitele), v dané ob- 

lasti je nutné vždy postupovat ze strany ředitele/vedení školy citlivě, spravedlivě a hlavně 

motivačně a s respektováním principu DVPP č. 1 (rovnost příležitostí a bez diskriminace). 

Využívání jednotlivých variant DVPP učiteli je ovlivněno faktory, které mají kontextový nebo osobní 

charakter (viz tabulka č. 1). 

Tabulka č. 1: Základní přehled faktorů ovlivňujících využívání jednotlivých variant DVPP učiteli 
 

Kontextové faktory (příklady) Osobnostní faktory (příklady) 

dostupnost a obsah vnějších nabídek (DVPP 
mimo školu) a školních aktivit (DVPP přímo 
ve škole) 

osobnostní vlastnosti pedagogického 
pracovníka (dále i PP) 

školní klima a kultura školy předchozí zkušenosti PP 

vize, cíle a potřeby školy věk a fáze kariéry PP 

finance (rozpočet) školy vzdělání, aprobace a kvalifikace PP 

způsoby vedení a atmosféra vzdělávacích 
akcí 

aktuální zdravotní a psychický stav PP 

povinnost či dobrovolnost vzdělávání rodinná situace PP 

stupeň formálnosti akce pocit pracovní zátěže 

způsob organizace akcí potřeby a očekávání PP 

celospolečenské klima zájmy, hodnoty a postoje PP 

Zdroj: (Lazarová, Prokopová, 2004) 
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4. 3. Druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Vyhláškou č. 317/2005 Sb. jsou stanoveny druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků (DVPP) a způsob jeho ukončení. Vyhláška se zaměřuje pouze na tzv. institucionální 

formy dalšího vzdělávání. Uskutečňování dalšího vzdělávání formou samostudia řeší přímo ZPP 

(§ 24 odst. 7). 
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Tabulka č. 2: Základní přehled druhů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

DVPP formou samostudia Institucionální formy DVPP 

 

Zákon o pedagogických pracovnících (§ 24): 

 
(4) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

se uskutečňuje 

b) samostudiem 

Vyhláška č. 317/2005 Sb. (§ 1): 

Druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

Druhy dalšího vzdělávání jsou: 

a) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů, 

b) studium ke splnění dalších kvalifikačních před- 

pokladů, 

c) studium k prohlubování odborné kvalifikace. 

Zákon o pedagogických pracovnících (§ 24): 

(7) K dalšímu vzdělávání uvedenému v odstavci 

4 písm. b) pedagogickým pracovníkům přísluší 

volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním 

roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo 

účast pedagogického pracovníka na dalším vzdělá- 

vání podle odstavce 1 nebo 2; dobu čerpání volna 

určuje ředitel školy. Za dobu čerpání tohoto volna 

přísluší náhrada platu, která se rovná výši ušlé- 

ho platu. Trvá-li pracovní poměr jen část školního 

roku, přísluší za každý měsíc trvání pracovního 

poměru jedna dvanáctina volna podle věty první. 

Při sjednání kratší než stanovené týdenní pracovní 

doby se úměrně tomu sníží rozsah volna podle věty 

první. Nevyčerpané volno či jeho poměrná část bez 

dalších nároků zaniká. Volno podle věty první se 

pro pracovněprávní účely považuje za překážku  

v práci na straně zaměstnance. 

Zvýšení kvalifikace 

Z ustanovení § 24 odst. 1 a 2 ZPP vyplývá, 

že dalším vzděláváním pedagogických pracov- 

níků ve smyslu tohoto zákona je zvýšení jejich 

kvalifikace, kterým se rozumí též její získání nebo 

rozšíření; účast na dalším vzdělávání, kterým si 

pedagogický pracovník zvyšuje svoji kvalifikaci, je 

právem pedagogického pracovníka. 

Podle § 1 písm. a) a b) ZPP se jedná o druh DVPP: 

D studium ke splnění kvalifikačních 

předpokladů 

(§ 230 zákoníku práce – zvýšení kvalifikace) 

D studium ke splnění dalších kvalifikačních 

předpokladů 

(§ 230 zákoníku práce – zvýšení kvalifikace) 

Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví 

pracovní řád pro zaměstnance škol a škol- 

ských zařízení: 

§ 5 Volno k samostudiu 

Ředitel školy nebo školského zařízení určuje 

pedagogickým pracovníkům čerpání volna  

k dalšímu vzdělávání formou samostudia (§ 24 

odst. 4 písm. b) a odst. 7 zákona č. 563/2004 Sb.) 

zpravidla na dobu 

a) podzimních, vánočních, pololetních, jarních 

nebo velikonočních prázdnin (§ 4 vyhlášky 

č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku), 

b) přerušení nebo omezení provozu školy (vyhláš- 

ka č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve 

znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.) nebo školského 

zařízení (vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání), nebo 

c) kdy se ve škole nebo školském zařízení 

z mimořádných důvodů neuskutečňuje výchova 

a vzdělávání a nejsou poskytovány školské služby 

(§ 24 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o před- 

školním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů). 

 
 
 

Prohlubování kvalifikace 

Z ustanovení § 24 odst. 1 a 2 ZPP vyplývá, že 

dalším vzděláváním pedagogických pracovníků 

ve smyslu tohoto zákona je prohlubování jejich 

kvalifikace, resp. její obnovování, upevňování 

a doplňování; účast na dalším vzdělávání, kterým 

si pedagogický pracovník prohlubuje svoji kvali- 

fikaci, je povinností pedagogického pracovníka. 

Podle § 1 písm. c) ZPP se jedná o druh DVPP: 

D studium k prohloubení odborné kvalifikace 

(§§ 231–235 zákoníku práce – prohloubení 

kvalifikace) 

Formy průběžného vzdělávání jsou zejména účast 

na kurzu a semináři. Účast na takové akci může 

ředitel pedagogům nařídit. 

Délka vzdělávacího programu průběžného vzdě- 

lávání činí nejméně 4 vyučovací hodiny. 
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Nárok na uvedené volno se netýká zaměstnanců, 

kteří nejsou k právnické osobě vykonávající čin- 

nost školy v pracovním poměru (tedy dohody  

o pracích konaných mimo pracovní poměr). Je 

však možné nárok s tímto zaměstnancem 

dohodnout právě v dohodě o pracovní činnosti 

nebo v dohodě o provedení práce). 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

(zákon o pedagogických pracovnících) 

D studium v oblasti pedagogických věd (§ 2) 

D studium pedagogiky (§ 3) 

D studium pro asistenty pedagoga (§ 4) 

D studium pro ředitele škol a školských zařízení 

(§ 5) 

D studium k rozšíření odborné kvalifikace (§§ 

6, 6a, 6b) 

 

Volno k samostudiu přísluší také pedagogické- 

mu pracovníkovi, který vykonává ve škole nebo 

školském zařízení přímou pedagogickou činnost 

v dalším pracovním poměru. Má-li pedagogický 

pracovník sjednáno více pracovních poměrů, po- 

suzují se v souladu s ustanovením zákoníku práce 

práva a povinnosti z nich vyplývající samostatně. 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních 

předpokladů 

(zákon o pedagogických pracovnících) 

D studium pro vedoucí pedagogické pracovníky 

(§ 7) 

D studium pro výchovné poradce (§ 8) 

D studium k výkonu specializovaných činností (§ 9) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pokud nedojde k poskytnutí volna k samostudiu 

nebo některé jeho části během školního roku, pak 

bez dalších nároků toto volno zaniká (nic se tedy 

nepřevádí do příštího školního roku a samozřejmě 

nedochází k žádnému proplácení náhrad). Nový 

školní rok pak z pohledu volna k samostudiu 

zahajuje znovu od nuly. 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace 

(zákon o pedagogických pracovnících) 

§ 10 Průběžné vzdělávání 

(1) Průběžné vzdělávání je zaměřeno na aktuální 

teoretické a praktické otázky související s proce- 

sem vzdělávání a výchovy. 

(2) Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména 

nové poznatky z obecné pedagogiky, pedagogické 

a školní psychologie, teorie výchovy, obecné di- 

daktiky, vědních, technických a uměleckých oborů 

a jejich oborových didaktik, prevence sociálně 

patologických jevů a bezpečnosti a ochrany zdraví. 

Průběžné vzdělávání může zahrnovat i jazykové 

vzdělávání pedagogických pracovníků. 

(3) Formy průběžného vzdělávání jsou zejména 

účast na kurzu a semináři. Délka trvání vzdě- 

lávacího programu průběžného vzdělávání činí 

nejméně 4 vyučovací hodiny. 

(4) Dokladem o absolvování průběžného vzdělá- 

vání je osvědčení. 

 
Nárok na volno určené k samostudiu v délce 12 

pracovních dnů nelze vztáhnou na pedagogy 

soukromých a církevních škol a školských zařízení. 

Zaměstnavatel se však může rozhodnout o použití 

tohoto nástroje (na základě dohody s odbory, 

např. v kolektivní smlouvě, v případě neexistence 

odborů – svým rozhodnutím ve vnitřním předpise). 

Zvýšení kvalifikace z hlediska posouzení 

výkonu práce: 

Účast na vzdělávání, kterým si pedagogický 

pracovník zvyšuje kvalifikaci, se posuzuje jako 

překážka v práci na straně zaměstnance 

s nárokem na náhradu platu (§ 205 zákoníku 

práce) a v evidenci pracovní doby se účast na 

tomto studiu projeví jako neodpracovaná doba. 
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K samostudiu lze využít: 

D publikace z různých nakladatelství 

https://1url.cz/jKLxi 

D periodika 

https://1url.cz/pKLxw 

D portály o vzdělávání 

https://1url.cz/UKLxo 

Prohlubování kvalifikace z hlediska posouzení 

výkonu práce: 

Formy průběžného vzdělávání jsou zejména účast 

na kurzu a semináři. Účast na takové akci může 

ředitel pedagogům nařídit. Doba strávená účastí 

na takovém vzdělávání je v souladu s ustanove- 

ním § 230 odst. 3 zákoníku práce posuzována 

jako výkon práce a pedagogickému pracovníkovi 

za něj náleží plat a v evidenci pracovní doby se 

účast na studiu vedoucím k prohloubení kvalifikace 

nijak neprojeví. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (portál edu.cz): 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) je těžištěm profesního rozvoje českých pedagogů. 

Na této stránce se dozvíte více o základní charakteristice DVPP, normách, které jej upravují, a nalez- 

nete odkazy na nejdůležitější poskytovatele – vzdělávací instituce s celostátním či krajských dosahem. 

Viz https://1url.cz/tKLxN. 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

4. 4. Systémová podpora a vlastní realizace profesního rozvoje pedagogických pracovníků 

 
Systémová podpora pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení v rámci stanovených 

státních priorit, která v sobě zahrnuje další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP), 

kvalifikační studia a metodickou podporu v nejrůznějších formách (balíčky podpory), je po- 

skytována akreditovanými školskými zařízeními pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

(Rydlo, J., NIDV, resp. NPI ČR). 

 
Tabulka č. 3: Základní přehled konkrétních forem (prvků) pro sestavování balíčků metodické podpory 

 

Personální – odborné 

Konzultant 

Mentor 

Tutor 

Kouč 

Poradce/specialista 

Odborný garant 

Koordinátor 

Facilitátor 

Instruktor 

Hodnotitel soutěží 

Autor soutěžních úloh 

Oponent/Recenzent 

Lektor  
 
 
 
 
 
 
 

 
Příprava jednotlivých 
týmů a jejich metodické 
vedení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personální – organizační Organizační garant 

https://1url.cz/jKLxi
https://1url.cz/pKLxw
https://1url.cz/UKLxo
https://1url.cz/tKLxN
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Průběžné vzdělá- 
vání 

Seminář max. 8 hodin 

Workshop max. 8 hodin 

Kurz vícedenní, cyklus 

Blended learning 
Kombinovaná forma s e-learningem nebo jiným 
on-line nástrojem 

Výcvik Specifická forma pro vytváření dovedností a návyků 

 
Kvalifikační studia 

Prezenční Studijní opory a činnost lektorů 

Kombinovaná E-learning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodická podpora 

 
 
 
 
 
 
 
 

Přímá 

Konzultace (osobní/skupinová) 

Informační servis 

Poradenství (osobní/skupinová/on-line) 

Personalizovaná podpora (koučink, mentoring, 
tutoring, facilitace, supervize) 

Příklady dobré a inspirativní praxe, výměna zkuše- 
ností 

Stáže 

Vzájemné učení, kolegiální náslechy, hospitace, 
stínování 

Síťování aktérů 

Partnerství a spolupráce aktérů 

Informační akce pro odbornou a laickou veřejnost 

 
 

 
Nepřímá 

Metodické materiály (metodiky), manuály a příručky 

Studijní opory (texty) 

Webináře, videoukázky 

PR (tiskové zprávy, články, letáky, bulletiny, webiná- 
ře aj.) 

Webové portály 

 

Způsoby volby vzdělávací akce (Lazarová, Prokopová, 2004) 
 

1. Volba řízená nabídkou 
 

Jde patrně o nejčastější případy, kdy učitelé přímo reagují na dostupnou nabídku vzdělávacích 

akcí, volí si téma, které je zajímá, případně ve kterém intuitivně pociťují své nedostatky. Primární 

roli pro volbu zde hrají především tyto faktory: zájem učitele o téma, dostupnost nabídky, místo 

konání akce, délka trvání akce a doba jejího konání, cena vzdělávací akce a reference kolegů. 

 
2. Zaměření v důsledku příslušnosti ke sdružení 

 

Řada učitelů je angažovaná v některém z profesních sdružení nebo s různou mírou formál- 

nosti a intenzity spolupracuje s určitou skupinou učitelů nebo lektorů. Objevují se také názory, 
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že učitelé, kteří se zapojují do některých projektů a sdružení (např. Začít spolu, Zdravá škola 

apod.), dokážou zřetelněji uplatňovat získané poznatky a dovednosti v praxi. Takto angažovaní 

učitelé pak obvykle aktivně vyhledávají akce „osvědčených organizátorů a lektorů“ a jsou ome- 

zeni pouze finančními a časovými limity. Otázkou ale zůstává, do jaké míry je jejich vzdělávání 

koncepční, plánované a zda vždy plně odpovídá jejich skutečným vzdělávacím potřebám a je 

v souladu se strategií, cíli a potřebami školy. 

 
3. Reflektovaná a plánovaná volba 

 

Pravděpodobně početně nejmenší je skupina učitelů, která dokáže pravidelně reflektovat a vy- 

mezovat své vzdělávací potřeby a cíle, vytváří si individuální plán profesního rozvoje  a v souladu  

s ním vyhledává a volí vzdělávací možnosti. Tato cesta je jistě nejnáročnější a předpokládá 

schopnosti učitele reflektovat vlastní vzdělávací potřeby a převzít odpovědnost za jejich napl- 

ňování. Tento způsob volby vzdělávací akce vyžaduje nejen speciální kompetence učitele, ale 

také přiměřené podmínky a podporu ze strany prostředí, ve kterém učitel pracuje. 

Ve výčtu způsobů volby vzdělávací akce nejsou uvedeny ty varianty, kde je další vzdělávání uči- 

telů součástí potřeb školy nebo školské politiky (např. v minulosti uskutečněná celostátní akce 

„počítačová gramotnost učitelů“ nebo DVPP související se zavedením inkluzivního vzdělávání, 

aktuálně nová revize RVP ZV a metodická podpora školám) a učitelům je téma vzdělávání zadáno 

zvenčí. Akce nařízené proti vůli učitelů (ale i ředitelů) přinášejí požadované výsledky obtížněji, 

byť jsou legitimní součástí systému. To ale neznamená, že by potřeby školy nebo školské politiky 

měly být v plánování dalšího vzdělávání učitelů, resp. v DVPP ignorovány. 

Jako příklad inspirativní praxe a zdroj funkčního postupu (jak se vypořádat s nepopulárními změ- 

nami nebo tématy) lze doporučit publikaci Řízení inkluze ve škole:11 

Několik základních rolí ředitelů podporujících schválené změny ve Strategii 2030+: 
 

Profesní roli lze považovat za očekávání, která jsou k ředitelům škol vztahována ze strany celé 

řady subjektů. S (profesními) rolemi souvisí i (profesní) identita. Ředitelé přijímají celou řadu 

identit, které jsou spojeny s každodenními úkoly a stojí v základech jejich pracovního chování. Ze 

specifik vedení změn ve školách a z naznačených témat a úkolů (tedy i očekávání) je možné 

odvodit několik základních rolí ředitelů podporujících schválené změny ve Strategii 2030+ (Laza- 

rová a kol, 2016, upraveno): 

1. Ředitel jako nositel a šiřitel myšlenek 
 

Škola a školské systémy mají potenciál (i poslání) zasadit se o významnější změny ve společnosti, 

a proto by měly přinášet pozitivní zkušenost všem subjektům. Škola může ovlivňovat nejen individuální 

rozvoj každého žáka, ale může přispět i k transformaci společnosti směrem ke spravedlnosti 

a rovnosti. 

2. Ředitel jako činitel změny 
 

Při proměně učitelů (a i škol) v souvislosti se Strategií 2030+ je třeba vyvažovat mezi politikou 

a školní realitou a po malých krůčcích měnit (někdy i) ideál v realitu praxe. Pouhá změna myšlení 

automaticky neznamená změnu praxe a naopak. Jedno bez druhého není možné. Ředitelé škol se 

 

11 Viz https://1url.cz/RKtM3 

https://1url.cz/RKtM3


26 

 

 

 

tedy vedle šiřitelů idejí stávají také činiteli změny v konkrétním prostředí. Předpokladem zdárných 

snah o změnu je i dostupná, včasná a kvalitní vnější podpora adresovaná přímo ředitelům 

škol nebo školských zařízení. 

3. Ředitel jako mediátor 
 

Při každé změně je důležitá role ředitele jako podporovatele komunikace a mediátora. Tři základní 

úkoly ředitele v této oblasti: ředitelé vedou dialog, ředitelé jsou vždy k dispozici ostatním a ředitelé 

usnadňují dialog uvnitř komunity. 

Stejné z hlediska výše uvedených rolí ředitelů v konkrétním případě je to i v dalších oblastech 

života školy, zejména v procesu vedení a řízení změny ve školách. 

Základní principy v procesu vedení a řízení změny: 
 

▪ Rozumět základním principům řízení změny, orientovat se v možných modelech a vědět, 

kde najít potřebné informace 

▪ Orientovat se v používané terminologii 
 

▪ Umět popsat příčiny možného odporu k zavádění změn ve škole, znát možné cesty 

k eliminaci odporu 

▪ Být připraven řídit změnu, popř. si být vědom svých limitů a potřeb dalšího rozvoje v této 

oblasti 

 
Pro úplnost uvádíme i výčet odporů ke změně, které mohou ovlivnit negativně i oblast dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Odpor ke změně: 
 

• Obava, strach z nového 

• Nedůvěra ve vlastní schopnosti 

• Nepochopení potřebnosti změny 

• Předchozí (špatná) zkušenost 

• Rozdílné cíle osobní a školní 

• Rozdílné vnímání změny, nedostatek tolerance 

• Popírání předchozího vývoje (i pouhý pocit) 

• Nevhodné načasování 

• Neznalost kontextu 

• Společná diskuse o možné eliminaci odporu 

 

Nabídky dalšího vzdělávání ředitelů škol nebo školských zařízení v dané oblasti lze nalézt v pro- 

jektu SRP NPI ČR.12 

 
 

12 Viz vedemeskolu.npi.cz 

http://vedemeskolu.npi.cz/
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4. 5. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (dále i plán DVPP) 
 

Podle § 24 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

v platném znění, ředitel školy organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle plánu 

dalšího vzdělávání, který stanoví po předchozím projednání s příslušným odborovým orgánem. 

Při stanovení plánu dalšího vzdělávání je nutno přihlížet ke studijním zájmům pedagogického 

pracovníka, potřebám a rozpočtu školy. 

 
Východiska pro sestavení funkčního Plánu DVPP školy/školského zařízení: 

 
1. Strategické dokumenty: 

 
místní, oblastní, regionální, národní a mezinárodní 

 
Databáze strategií je rozsáhlý informační systém, který má přispět ke zlepšení stra- 

tegického řízení a plánování na všech úrovních veřejné správy v České republice 

(Česká republika – ministerstva a další subjekty)13
 

 
2. Strategické a další dokumenty MŠMT: 

 
Strategie MŠMT 

https://www.edu.cz/strategie-msmt/ (Strategie vzdělávací politiky ČR do 

roku 2030+) 

 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na 

období 2019–2023 

https://1url.cz/cKLYx (DZ ČR 2019–2023) 

 
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 konkrétní školní rok 

https://1url.cz/tKL8g (SPOI na školní rok 2020/2021) 

 

3. Dokumenty České školní inspekce (ČŠI): 

 
Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2021/2022 

https://1url.cz/jKll3 

 

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2021/2022 

https://1url.cz/iKlls 

 
Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020 

Výroční zpráva České školní inspekce 

https://1url.cz/YzX9o 
 

13 https://www.databaze-strategie.cz/ 

https://www.edu.cz/strategie-msmt/
https://1url.cz/cKLYx
https://1url.cz/tKL8g
https://1url.cz/jKll3
https://1url.cz/iKlls
https://1url.cz/YzX9o
https://www.databaze-strategie.cz/
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Metodická podpora škol 

https://1url.cz/1KL3j 

 
 

4. Dokumenty zřizovatele a dalších územně samosprávných jednotek: 

 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy konkrétního kraje 

https://1url.cz/FKLYn (Dlouhodobé záměry krajů) 

 

Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v konkrétním kraji 

 
Krajský plán primární prevence rizikového chování konkrétního kraje 2019–2027 

https://1url.cz/mKLYf (Regionální dokumenty: Kraje a NUTS 2) 

 

Místní akční plán ORP 

 
Strategický rámec Místního akčního plánu ORP 

https://1url.cz/XKLYS (Oblastní dokumenty: oblasti, aglomerace, 

mikroregiony a MAS) 

https://1url.cz/aKLYv (Místní dokumenty: města a obce) 

 
 

5. Dokumenty školy/školského zařízení: 

 
Strategické materiály (Strategický plán rozvoje školy) 

https://1url.cz/jKLYc (SRP – Strategické řízení ve školách) 

 

Vzdělávací programy (rámcové a školní vzdělávací programy) 

https://www.edu.cz/rvp/ (Rozcestník na platné rámcové vzdělávací programy) 

 

Výroční zprávy o činnosti školy 

https://1url.cz/rKLYm (školský zákon, § 10 odst. 3) 

https://1url.cz/JKLY7 (vyhláška č. 15/2005 Sb., část třetí, § 7) 

Plány dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

https://1url.cz/KKLnt (zákon č. 563/2004 Sb., § 24 odst. 3) 

 

Vnitřní směrnice školy 

https://1url.cz/OKL8C (příklad inspirativní praxe) 
 

Vnitřní (platový) předpis (část popisující samostudium a hodnocení 

pracovníků školy) 

Organizační řád (část popisující péči o pracovníky školy a oceňování 

jejich práce) 

https://1url.cz/1KL3j
https://1url.cz/FKLYn
https://1url.cz/mKLYf
https://1url.cz/XKLYS
https://1url.cz/aKLYv
https://1url.cz/jKLYc
https://www.edu.cz/rvp/
https://1url.cz/rKLYm
https://1url.cz/JKLY7
https://1url.cz/KKLnt
https://1url.cz/OKL8C
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Provozní řád (část popisující režim knihovny/příručních knihoven/informač- 

ního centra/studovny/placených elektronických zdrojů informací ve škole  

a jejich využití pro DVPP) 

Kolektivní smlouvy (uzavřené mezi právnickou osobou zastoupenou ředitelem 

školy/školského zařízení a základní organizací Českomoravského odborového 

svazu pracovníků školství při celý název ZOOS zastoupenou předsedou: péče 

o zaměstnance – péče o kvalifikaci zaměstnanců, systém školení a vzdělávání 

zaměstnanců a podpora jiných forem vzdělávání) 

https://1url.cz/fKwdK (Vzor kolektivní smlouvy) 

https://1url.cz/fKwdK
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5. Metody profesního rozvoje pedagogických pracovníků 

 
Metody a formy vzdělávání Koubek (2001, s. 251) rozděluje na metody při výkonu práce 

(„On the job“) a metody mimo místo výkonu práce („Off the job“). Barták (2008, s. 55) i Kou- 

bek (2001, s. 252-254) se shodují na následujících metodách při výkonu práce, a to instrukce při 

výkonu práce, koučink, mentoring, counselling, asistování, pověření úkolem, rotace práce, 

pracovní porady. Shodují se i na metodách mimo místo výkonu práce, jakými jsou například: 

přednáška, demonstrování, případová studie, workshop, brainstorming, e-learning/m-learning, 

simulace, hraní rolí, AC/DC (AC – jedná se zpravidla o jednodenní program diagnostikující 

pracovní způsobilost účastníka na konkrétní pozici a DC – je interaktivní metoda hodnoce- 

ní několika zaměstnanců (obvykle do 8) v několika modelových situacích více hodnotiteli, 

https://1url.cz/TKoeH). 

 
Metoda představuje cestu za určitým cílem, tedy „způsob záměrného uspořádání činností  

a opatření pro realizaci vzdělávacího procesu a jeho účinnosti tak, aby se co nejefektivněji 

dosáhlo vzdělávacího cíle“ (Langer, 2016, s. 149). Cílem rozvoje pedagogického pracovníka je 

nejen rozvoj jeho vlastních znalostí, dovedností, odborných kompetencí, ale především posun 

znalostí, dovedností a kompetencí každého jednotlivého žáka na vyšší úroveň díky působení 

vzdělaného pedagoga. Proto nelze najít univerzální metodu rozvoje, která by byla úspěšná 

u každého pedagogického pracovníka. Vzhledem k individuálním dispozicím i vstupním před- 

pokladům každého jednotlivce a dále i možnostem školy musí ředitel dobře zvažovat, jakou 

metodu rozvoje zvolí. Nabízejí se dvě základní varianty: inovativní (ale i tradiční) metody 

rozvoje na pracovišti a tradiční metody rozvoje mimo pracoviště. Každá z metod má své 

výhody a nevýhody a záleží na mnoha okolnostech, která bude více vyhovující a efektivnější. 

Metody rozvoje na pracovišti („On the job“) jsou ideální pro spolupracující pedagogický 

sbor, který se dokáže vzájemně obohacovat předáváním zkušeností i nově získaných znalostí 

a dovedností. Výhodou je rozvoj „ušitý na míru“, tedy přesně vyhovující potřebám školy i jed- 

notlivým pedagogickým pracovníkům. Možnost téměř okamžité reakce na potřeby pedagogů má 

velký význam. Dalším bonusem je ušetření finančních prostředků za platbu za seminář  

a případně i za cestovní náhrady. Podstatnou nevýhodou je zahleděnost školy do sebe a případné 

omezení na několik vzdělávacích témat. Na pracovišti lze uplatňovat metody instruktáže, 

asistování, pověření úkolem, rotaci práce, mentoring, koučink a poradu. 

Ředitel školy by neměl být jen schopný manažer zajišťující organizaci vzdělávacího procesu 

na své škole, ale měl by být i dobrým koučem pro své učitele. Návod a inspirací, jak na koučování 

ve škole, nabízí Manuál koučování pro ředitele škol, který vznikl právě v rámci tohoto projektu 

SRP. 

Instruktáž je nejméně náročnou metodou rozvoje na pracovišti. „Instruktáž patří mezi metody 

vzdělávání na pracovišti, kdy instruktor popisuje a předvádí zacvičujícímu se pracovníkovi 

žádoucí a správné pracovní postupy a úkony. Pracovník pak opakuje naučené postupy a úkony 

již samostatně. Metoda instruktáže není vhodná pro komplikované činnosti, hodí se spíše pro 

jednodušší úkoly.“(Morawitzová, 2015, s. 32) Instruktáž je vhodná např. pro zaučení nového 

pedagogického pracovníka pro práci s elektronickou třídní knihou. 

https://1url.cz/TKoeH
https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/02/Manual_koucovani_pro_reditele_prosinec_2019.pdf
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Asistování znamená, že: „Vzdělávaný pracovník je přidělen jako pomocník ke zkušenému 

pracovníkovi, pomáhá mu při plnění jeho úkolů a učí se od něj pracovním postupům. Postup- ně 

se podílí na práci stále větší mírou a stále samostatněji, až konečně získá takové znalosti  

a dovednosti, že je schopen vykonávat práci zcela samostatně. Metoda se používá nejen při 

vzdělávání pro manuální zaměstnání, ale i při výchově řídících pracovníků a specialistů, a to 

zejména tam, kde si osvojení žádoucích pracovních schopností vyžaduje delší dobu.“ (Koubek, 

2015, s.117) Asistující pracovník bezprostředně sleduje svého kolegu, který ho nechá věci 

okamžitě vyzkoušet pod svým dohledem a může okamžitě korigovat jeho chyby. Ve školství je 

velmi těžké uplatnění této metody v rámci vzdělávání, málokterá škola má možnost „zdvojit“ 

učitele ve třídě. Určitou příležitost skýtá dvojice učitelů v mateřské škole, kdy méně zkušená 

kolegyně asistuje své zkušenější kolegyni. 

Další možnou metodou rozvoje na pracovišti je pověření úkolem. „Školitel pověří zaměstnance 

splněním určitého úkolu a zaměstnanec musí prokázat schopnost aplikovat osvojené znalosti, dovednosti  

a chování. Pověření úkolem vede zaměstnance k samostatnosti a odpovědnosti při vykonávání 

sjednané práce.“ (Šikýř, 2014. s.128) Tato metoda je rozvinutím nebo závěrečnou fází asistování 

a vychovává k samostatnému rozhodování a řešení úkolů vlastním způsobem. Metodu pověření 

úkolem lze v pedagogické praxi použít při tvorbě nejrůznějších projektů a akcí, ale u začínajícího 

učitele třeba i pro vytvoření programu první třídní schůzky. Základní podmínkou úspěchu je 

správný odhad možností a schopností pověřeného pracovníka zadaný úkol zvládnout. 

Netradiční metodou v oblasti školství je rotace práce. „Jedná se o metodu, při které dochází 

ke střídání pracovních úkolů a přemísťování pracovníka na jiná pracovní místa. Umožňuje 

pracovníkovi získávat nové znalosti, zkušenosti a především flexibilitu. Poskytuje pracovní- 

kovi možnost vnímat organizaci komplexněji.“ (Dvořáková, 2004, s. 105) Rotace práce je na první 

pohled metodou ve školství obtížně uplatnitelnou, ale ve skutečnosti na druhém stupni základních 

škol každodenně uplatňovanou – vždyť právě zastupování nepřítomného učitele (suplování) není 

nic jiného než rotace práce. Musí se ovšem jednat o opravdu promýšlené zastupování, ideálně 

v rámci aprobací nebo předmětového zaměření. 

Moderní vzdělávací metodou rozvoje je v současnosti mentoring: „Mentoring v učitelství mů- 

žeme na základě předchozí diskuze vymezit jako intencionální dlouhodobý situovaný proces 

podpory poskytovaný učiteli na pracovišti zkušenějším kolegou s cílem facilitovat procesy jeho 

profesního rozvoje.“ (Píšová, Duschinská, 2011, s.46) Termín mentoring se teprve poměrně 

nedávno dostal do povědomí nejen školské veřejnosti. Ve skutečnosti se ale mentoring ve škole 

objevil už dávno, jednalo se především o předávání zkušeností od uvádějícího učitele (mentor)  

k začínajícímu učiteli (mentee). Učitel–mentor radí svému méně zkušenému kolegovi v různých 

oblastech pedagogického procesu i v dalších záležitostech týkajících se školy. 

Ještě novější metodou než mentoring je koučink. „Koučování je vztah mezi dvěma rovnocennými 

partnery – koučem a koučovaným – založený na vzájemné důvěře, otevřenosti a upřímnosti. 

Je to specifická a dlouhodobá péče o člověka, o jeho úspěšnost a růst v profesním i osobním 

životě. Základní metodou kouče je kladení otázek s úmyslem dovést koučovaného k tomu, aby si 

sám odpověděl, poznal lépe sám sebe i své okolí, stanovil svou vizi budoucnosti, odvodil  

z ní své cíle a pak je začal krok za krokem uskutečňovat.“ (Suchý, Náhlovský, 2007, s. 65) Na rozdíl 

od mentora kouč svému klientovi neradí, ale pomocí otázek se mu snaží usnadnit hledání vlastní cesty 

k cíli. Tato metoda není úplně vhodná pro začínající pedagogické pracovníky, nicméně správné kladení 
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otázek je i v mentoringu určitě užitečné. Někdy se právě z tohoto důvodu mluví o koučovacím přístupu 

v mentoringu, který dvě výše uvedené metody spojuje do jednoho celku. 

Neočekávanou metodou rozvoje je porada. „Pracovní porada je dalším častým nástrojem pro 

komunikaci, koordinaci činností, předávání informací nebo rozšiřování znalostí pracovníků 

formou odborných příspěvků. Jsou to organizovaná pracovní setkání pracovníků vedená za 

účelem rozvoje spolupráce. Patří mezi nástroje vedení lidí. Může mít různé velikosti, formy  

a podoby dle charakteru, účelu a významu porady.“ (Morawitzová, 2015, s. 35) Aby se však 

mohla porada stát vzdělávacím nástrojem, je třeba její pečlivá příprava, při které je na vzdě- 

lávací okénko vyčleněn zvláštní prostor. Nebo je alespoň třeba nechat proběhnout diskuzi 

s případným brainstormingem, při němž se mohou objevit nápady, které posunou znalosti 

účastníků o kousek dále. 

Na první pohled se zdá, že metody vzdělávání na pracovišti přinášejí jen klady. Nicméně i u nich 

je nutné upozornit na určité limity. Jedná se především o výběr dvojice vzdělavatel – vzdělávaný. 

Důležité je nejen odborné zaměření, ale i charakterové vlastnosti a vzájemné osobní sympatie. 

Bez toho všeho nebude vzdělávání efektivní. Ředitel školy si musí dát pozor i na výběr vzděla- 

vatele, aby neovlivnil vzdělávaného negativním směrem nebo směrem, který nebude odpovídat 

zaměření školy. 

 
Většina škol samozřejmě využívá i metody vzdělávání mimo pracoviště („Off the job“), které představují 

klasické přednášky, semináře nebo workshopy či kulaté stoly. Touto cestou se zcela jistě ubírá 

institucionální vzdělávání v oblasti rozšíření nebo prohloubení kvalifikace poskytované vysokými 

školami. Další vzdělávání nabízí státní i soukromé instituce, pro proplácení ze státních prostředků 

je důležitá akreditace těchto subjektů i jejich vzdělávacích programů. Výhodou vzdělávání mimo 

pracoviště je načerpání nových pohledů na určité oblasti i setkání se zajímavými lidmi. 

Další vzdělávání v sobě spojuje formy (příklad z Polska): 
 

- povinné (školení pedagogických rad), 

- dobrovolné (konference, workshopy, semináře, vzdělávací kurzy, kvalifikační kurzy, post- 

graduální studia), 

- realizované v rámci externího vzdělávání (podle individuální volby učitele mimo pracoviště), 

- v rámci interního dalšího vzdělávání (ve všech školách existuje takový dokument vnitro- 

školního práva: Program – plán školního dalšího vzdělávání, a osoba – vedoucí této formy 

dalšího vzdělávání, jehož cílem je rozpoznání potřeb učitelů v oblasti dalšího vzdělávání 

a organizování zvolených forem školení v souladu s prioritami školy). (Kazimierowicz, 2009, s. 

28) Má průběžnou povahu a realizuje se po určitou dobu, 

- probíhající v institucionální formě, 

- ve formě individuálního vzdělávání, tzn. samostatného vzdělávání (výše jmenované 

dobrovolné formy a četba odborné literatury a časopisů) – mělo by být dobře promyšlené 

a naplánované. 
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Ať už je pro rozvoj pedagogů zvolena metoda (forma) vzdělávání na pracovišti nebo mimo něj, je 

vždy důležité celkové vyhodnocení vzdělávací aktivity (například pomocí jednoduchého formuláře). 
 

 Rozhodně 
ano 

Spíše ano Spíše ne 
Rozhodně 

ne 

Obsah vzdělávací akce byl pro mou 
pedagogickou činnost přínosný. 

    

Zdůvodnění – Proč? 
 

Lektor/učitel předával informace zají- 
mavým způsobem. 

    

Zdůvodnění – Jak? 
 

Seminář/metodu ostatním doporučuji. 
    

Zdůvodnění – Proč? 
 

 
 

Formulář č. 1: Vyhodnocení vzdělávací aktivity učitele 

 
 

1. Úvodní část 
 

Jméno učitele:  Datum konání akce:  

Název/forma:  

Lektor/učitel:  Rozsah (hodin):  

Pořádající agentura:  

 

2. Vyhodnocení vzdělávací akce 

 

1. Přínosy pro výuku (V kterých ročnících/vyučovacích předmětech získané informace využiji?) 

 
 

2. Sdílení s ostatními (Co, kdy a jak ze vzdělávací akce předám ostatním?) 

 
 

Prostřednictvím formuláře může management školy získat zpětnou vazbu nejen o kvalitě vzdělá- 

vací akce, ale i o tom, zda poznatky z ní byly uplatněny ve výuce a předány ostatním pedagogům. 

Především je potřeba získat fakta o změnách k lepší kvalitě, efektivnějšímu postupu apod. Teprve 

souhrn všech výstupů může totiž dát objektivní závěry o naplnění smyslu profesního rozvoje 

pedagogických pracovníků. 
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6. Hodnocení práce pedagogů 

 
6.1. Vysvětlení základních pojmů 

 

Hodnocení pracovní výkonnosti probíhá na základě předem stanovených kritérií či cílů, jejichž 

dosahování je průběžně monitorováno (Wágnerová, 2008, s. 12). Hodnocení pracovního výkonu 

probíhá jednou ročně při hodnotícím rozhovoru a probíhá shora dolů. 

 
Hodnocení pracovního výkonu může využívat úrovní pracovního výkonu pomocí klasifikace. 

Jedná se například o metodu slovní, číselnou, grafickou a jejich kombinaci a dalšími metodami, 

které jsou dostatečně publikačně popsány (Koubek, 2012, s. 134). Armstrong (Armstrong, 2007, 

s. 426) dodává, že klasifikace slouží jako indikátor kvality a pomáhá nadřízeným zařadit výkon do 

jednotlivých kategorií, a díky tomu i poskytuje informace pro odměňování či jako shrnutí. Navíc 

klasifikace může motivovat pracovníky k lepším výkonům pomocí otázky: „Co mohu udělat pro 

lepší vyhodnocení?“ 

 
V rámci slovní klasifikace se používají například výrazy: vynikající – nadprůměrný – průměrný 

– dostačující – nedostatečný. Pro lepší zařazení pracovního výkonu do určité úrovně je vhodné 

vysvětlit, co jednotlivé stupně znamenají. Pro lepší vysvětlení lze použít vynikající výkon, kterého 

dosahuje pracovník, který plní nad stanovené standardy a pracuje kvalifikovaným způsobem. 

Navíc je vhodné využít stupnici pro hodnocení výkonu a schopností (Koubek, 2007, s. 134 - 137). 

Číselná klasifikace je další formou, a jak již název napovídá, využívá čísel k hodnocení. Jako  

u předchozí slovní klasifikace se doporučuje definovat jednotlivé číselné stupně. Ty lze 

zkombinovat i se slovní klasifikací. Další možností je slovní klasifikace s určitým číselným 

rozmezím (nedostatečný 1-5, dostačující 6-10, průměrný 11-15, nadprůměrný 16-20, vynikající 

21-25) (Koubek, 2007, s. 134 - 137). Grafická forma používá zakreslování bodů do úseček či 

grafů a ve většině případů slouží jako orientační (Koubek, 2007, s. 138). Podle názorů některých 

autorů lze grafické znázornění využít i pro vytvoření výkonností křivky v průběhu času, například 

za jednotlivé měsíce. Jako kombinaci lze považovat vytvoření formuláře, který hodnotí několik 

částí výkonu (množství, kvalita, včasnost a další) a u nich slovní čí číselné úrovně. Pokud se 

uplatní 16číselné stupnice, je možné ji dále využít, například k určení průměru, stanovení váhy  

k jednotlivým kritériím, a tím k výpočtu váženého průměru. Po vyhodnocení jednotlivých kritérií je 

možné je zakreslit. Doporučuje se, aby váha kritérií nebyla popsána v hodnoticím formuláři, aby 

nezkreslila jejich hodnocení. Formulář hodnocení lze použít i pro 360° zpětnou vazbu, která se 

doporučuje i pro zvýšení objektivity (Koubek, 2007, s. 138 - 142). 

Hodnocení práce pedagogických pracovníků je nezbytnou součástí pedagogického vedení. Tuto 

skutečnost zdůrazňuje i Česká školní inspekce ve své výroční zprávě: „K základním nástrojům 

pedagogického vedení školy patří hodnocení výuky učitelů a poskytování zpětné vazby.“ (Výroční 

zpráva ČŠI, 2016, s. 44) V rámci školy se v oblasti hodnocení objevují tři termíny: kontrola, 

hodnocení a evaluace. 



35 

 

 

 

Kontrola představuje pouhé zjištění daného stavu (je x není, ano x ne), hodnocení pak toto 

zjištění porovnává s konkrétně stanovenými cíli a jejich kritérii. Příkladem kontroly může být 

v rámci hospitační činnosti pozorování, zda učitel žákům sdělil cíl hodiny. 

Hodnocení pak bude porovnání zjištěného (tedy konkrétního sdělení cíle) s předem danými 

kritérii (požadavky SMARTu). Mezi kritéria může patřit zdůvodnění cíle hodiny, jeho vyjádření 

akčním slovesem i propojení s předchozí látkou či jiným předmětem. 

Evaluace pak jde ještě dále. Zjednodušeně řečeno, jde o systém předem plánovaných kro- 

ků, kritérií, indikátorů s předem prodiskutovaným způsobem vyhodnocení a využitím závěrů. 

V personální literatuře termín evaluace odpovídá termínu řízení pracovního výkonu. 

 
 

6. 2. Řízení pracovního výkonu 
 

Obrázek č. 1: Schéma řízení pracovního výkonu (Zdroj: vlastní schéma autorů) 
 

1. fáze řízení pracovního výkonu – Dohoda o pracovním výkonu 

 
Nyní přichází první krok, a to dohoda o pracovním výkonu a rozvoji, která tvoří jakousi základnu 

a má písemnou formu (Armstrong, 2007, s. 420). Míček (Míček, 1984, s. 20) dodává, že dohoda 

je navíc z psychologického hlediska méně stresující než náhlé úkoly a krátké termíny (Míček in 

Wágnerová, 2008, s. 36). 

 
Ve škole nebo školském zařízení představuje tuto dohodu většinou projednání náplně práce pe- 

dagogického pracovníka s možností diskuze s nadřízeným o objasnění a upřesnění jednotlivých 

oblastí, zodpovědností a úkolů. Tento výchozí krok je nesmírně důležitý, protože pokud má být 

pracovník za něco hodnocen, musí mu být jasné, co bude hodnoceno, a tedy jak musí pracovat, 

Řízení pracovního výkonu se skládá ze 4 fází (kroků): 

Sledování 
a hodnocení 
pracovního 

výkonu 

Zpětná 
vazba 

Motivující 
vedení 

Dohoda 
o pracovním 

výkonu 
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aby byl jeho výkon hodnocen kladně. 

 
Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. 

„Pracovní smlouva musí mít dle zákoníku práce určité náležitosti. Těmi jsou dle § 34 odst. 1 druh 

práce, který má zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat, dále místo nebo místa výkonu 

práce, ve kterých má být práce vykonávána, a den nástupu do práce. Zákoník práce se však nijak 

podstatněji druhu práce nevěnuje. Z toho plyne, že druh práce může zaměstnavatel sjednat  

z hlediska činností, které má zaměstnanec vykonávat, konkrétněji nebo obecněji. Avšak při velmi 

obecném druhu práce – takovém, který zaměstnavateli umožňuje přidělovat zaměstnanci 

jakoukoliv práci – může být zaměstnavatel v rozporu se zákonem. Pracovní náplň je důležitou 

součástí zaměstnání. Jen díky ní zaměstnanec přesně ví, co má dělat a co se od něj očekává. 

Přestože není pracovní náplň ukotvena v zákoně č. 262/2006 Sb. (zákoník práce), má své vazby 

na druh práce. 

 
Je důležité si tedy uvědomit, že zákoník práce nedefinuje pracovní náplň. Náplň práce zaměst- 

nance se tak odvíjí od sjednaného druhu práce a informační povinnosti zaměstnavatele, která je 

dána například směrnicí Rady ze dne 14. října 1991 o povinnosti zaměstnavatele informovat 

zaměstnance o podmínkách pracovní smlouvy nebo pracovního poměru (91/533/EHS, https://1url. 

cz/iKoes). V článku 2 odst. 2 písm. c) této směrnice je uvedeno, že zaměstnavatel má povinnost 

informovat „o názvu, zařazení, povaze nebo druhu práce, pro kterou byl zaměstnanec přijat do 

zaměstnání, nebo stanovit krátké upřesnění nebo stručný popis práce.“ Stejně tak je uvedeno 

i v § 37 odst. 1 písm. b) zákoníku práce, který říká, že zaměstnavatel je povinen písemně 

informovat mimo jiné i o bližším označení druhu a místa výkonu práce. 

 
Definici pracovní náplně a pochopení rozdílu mezi druhem práce a náplní práce vymezil Nejvyšší 

správní soud České republiky v usnesení případu č. 21 Cdo 2858/2007 ze dne 11. 12. 2007: 

„V pracovní smlouvě sjednaný druh práce zpravidla vyžaduje bližší popis pracovních úkolů, který 

se nazývá pracovní náplní. Pracovní náplň je jednostranným příkazem zaměstnavatele, kterým 

se zaměstnanci blíže vymezují úkoly v rámci sjednané práce v pracovní smlouvě; pracovní náplň 

může zaměstnavatel kdykoliv měnit. Není tedy možné zaměňovat sjednaný druh práce, který 

může být změněn jen dohodou účastníků pracovního poměru, a pracovní náplň, kterou může 

zaměstnavatel v rámci sjednaného druhu práce zaměstnanci určovat.“14
 

 
Pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem dohodnou, že pracovní náplň bude součástí pracovní 

smlouvy, pak je možné ji měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. V praxi to vypadá tak, 

že je pracovní náplň buď přímo součástí pracovní smlouvy, nebo jako nedílná součást pracovní 

smlouvy v podobě přílohy k pracovní smlouvě. Pak se nejedná o jednostranný příkaz 

zaměstnavatele, ale o dvoustrannou smluvní dohodu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. 

A to je velký rozdíl oproti pracovní náplni vydané samostatně. 

 
Když výše uvedené jednoduše shrneme, pak pracovní náplň zaměstnance je podrobnější 

a specifičtější popis činností, které má zaměstnanec vykonávat v rámci druhu práce sjednaného 

v pracovní smlouvě. 

 
Je však v zájmu zaměstnavatele pracovní náplň definovat (ideálně i písemně sepsat) a podrobně 

 

14 https://1url.cz/rKoed 

https://1url.cz/iKoes
https://1url.cz/iKoes
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stanovit, co má zaměstnanec na dané pozici dělat, jaké jsou jeho povinnosti a odpovědnost. 

 
Pracovní náplň zaměstnance by měla být sepsána formou písemného dokumentu. Písemná forma 

není nikde stanovená, ale v pracovněprávních vztazích je vždy preferovaná. 

 
Správné (ani příliš široké, ani příliš specifické) definování pracovní náplně předchází problémům 

a případně i soudním sporům týkajícím se neplnění pracovní náplně. 

 
Jestliže je pracovní náplň velmi specifická a obsahuje například konkrétní specifický výčet 

jednotlivých činností, pak je tento dokument jednak velmi obsáhlý a jednak se může stát, že si 

zaměstnavatel nevzpomene na úplně všechny činnosti. Pokud zaměstnavatel v tomto případě 

nějakou činnost zapomněl uvést, ale po zaměstnanci ji vyžaduje, může to být začátek sporu. 

Z pohledu zaměstnavatele se může jednat o neplnění pracovní náplně, z pohledu zaměstnance 

pak o špatné definování pracovní náplně. 

 
Jestliže je naopak pracovní náplň příliš obecná, nestanovuje konkrétní činnosti, avšak každý 

účastník pracovního poměru si pod ní může představit něco jiného. 

 
Zde je důležité upozornit, že zaměstnanec má právo odmítnout vykonat činnost, která je mimo jeho 

sjednaný druh práce, nad rámec pracovní smlouvy nebo neodpovídá stanovené pracovní náplni. 

V takovém případě se nejedná o neplnění pracovních povinností a porušení pracovní kázně, jak 

by se mohlo na první pohled zdát. 

 
Vláda ČR vydala podrobné seznamy, ve kterých zařazuje zaměstnance veřejných institucí 

do platových tříd. Oba právní předpisy mají formu takzvaných nařízení: katalog prací ve veřejných 

službách a správě (č. 222/2010 Sb.) a katalog správních činností (č. 302/2014 Sb. – pro úředníky, 

kteří složili služební slib). 

Základní postup při zařazování zaměstnanců do platových tříd obsahuje § 123 odst. 2 zákoníku 

práce. Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle druhu práce sjednaného  

v pracovní smlouvě a v jeho mezích na něm požadovaných nejnáročnějších prací. Zařazení prací 

do platových tříd stanoví nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách 
 

15 Eva Blechová, https://1url.cz/1KoeT 

Myšlení v souvislostech: 
 

Pracovní náplň zaměstnance je upřesněním pracovních činností, které má zaměstnanec vykoná- 

vat v rámci sjednaného druhu práce. Bohužel v zákoníku práce není náplň práce nijak vymezena 

a i to, jak by měl druh práce vypadat nebo být definován, není specifikováno. To dává zaměstna- 

vateli značnou volnost a možnost přizpůsobit pracovní náplň zaměstnance tak, aby vyhovovala 

jeho potřebám. Jestliže je pracovní náplň samostatný dokument, pak se jedná o jednostranný 

příkaz zaměstnavatele, který může být měněn libovolně. Jediným limitem je sjednaný druh práce. 

Jestliže je ale pracovní náplň součástí pracovní smlouvy, pak se jedná o dvoustranný smluvní akt 

mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a může být měněn pouze v rámci písemné dohody obou 

smluvních stran“ 15. 
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a správě (katalog prací). 
 

Katalog prací, které jsou uvedeny v příloze k tomuto nařízení, stanoví zařazení prací do platových 

tříd podle jejich složitosti, namáhavosti a odpovědnosti a člení je podle druhu povolání. Hlediskem 

vyjadřujícím složitost práce je vzdělání potřebné pro její řádný výkon. Vzděláním se pro tento účel 

rozumí vzdělání dosažené v rámci školské soustavy nebo, v případě terciárního vzdělání, v rámci 

ukončeného studijního programu. 

Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a škol- 

ských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací (č. j.: MSMT- 22101/2019- 

1, srpen 2019)16
 

Pracovní náplň učitele – přehled základních částí 

 
“V této části Manuálu popíšeme základní části pracovní náplně učitele v ideálním, obsáhlém a velice 

podrobném stylu. Jde o příklad inspirativní praxe ze základní školy. Jen připomínáme již uvedené: 

správné (ani příliš široké, ani příliš specifické) definování pracovní náplně předchází problémům 

a případně i soudním sporům týkajícím se neplnění pracovní náplně. Jestliže je pracovní náplň 

velmi specifická a obsahuje například konkrétní specifický výčet jednotlivých činností, pak je tento 

dokument jednak velmi obsáhlý a jednak se může stát, že si zaměstnavatel nevzpomene na úplně 

všechny činnosti. Pokud zaměstnavatel v tomto případě nějakou činnost zapomněl uvést, ale po 

zaměstnanci ji vyžaduje, může to být začátek sporu. Z pohledu zaměstnavatele se může jednat 

o neplnění pracovní náplně, z pohledu zaměstnance pak o špatné definování pracovní náplně. 

Jestliže je naopak pracovní náplň příliš obecná, nestanovuje konkrétní činnosti, avšak každý 

účastník pracovního poměru si pod ní může představit něco jiného.„ 

Základní vymezení pracovní náplně 
 

Komplexní vzdělávací a výchovná činnost ve všeobecně-vzdělávacích nebo odborných předmě- 

tech, spojená s tvorbou a průběžnou aktualizací pedagogické dokumentace, kterou pedagogický 

pracovník vytváří a podle níž postupuje při výkonu své přímé pedagogické činnosti, nebo spojená 

s tvorbou a průběžnou aktualizací individuálních vzdělávacích plánů (12. platová třída). 

 
Dokumentace škol a školských zařízení je vymezena školských zákonem (§ 28), a to 

podle povahy své činnosti. Vymezení povinné dokumentace je nezbytné z důvodu zajištění 

základních informací o vzdělávací instituci a pro práci kontrolních a inspekčních orgánů  

v rámci jejich zákonné povinnosti. 

 

Za pedagogickou dokumentaci, kterou pedagogický pracovník vytváří a průběžně aktualizuje 

a podle které postupuje při vykonávání své přímé pedagogické činnosti (v souladu s § 28 

školského zákona č. 561/2004 Sb.), se považuje: školní vzdělávací program, individuální 

vzdělávací plán a individuální výchovný program, školní matrika, aktualizace dokumentace 

žáka ve školní matrice. Mohou to být tematické plány učiva nebo jinak pojmenovaná struk- 

tura učební látky, rozvržená do kratších časových úseků (týdny, měsíce, čtvrtletí), konkrétní 

příprava na vyučování (postupy práce, projekty). 

Odpovědnost 
 

16 https://1url.cz/WKoeI 
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Je podřízen zástupci ředitele školy. 

 
Obecné povinnosti 

 

• Dbá, aby jeho jednání a vystupování před žáky, rodiči i širší veřejností bylo v souladu s pravidly 

slušnosti a občanského soužití a s výchovným působením školy. 

• Plní svědomitě své povinnosti, které plynou z jeho pracovního zařazení, pracovní náplně, 

školního řádu, ostatních dokumentů školy a pokynů vedení školy. 

• Je povinen být přítomen ve škole po dobu své pracovní doby (začátek a konec určuje ředitel 

školy) – v době stanovené svým rozvrhem, rozvrhem dohledů (včetně náhradních), v době 

stanovené pro přechodné zastupování jiného učitele (pohotovostí), v době porad svolaných 

vedením školy, v době třídních schůzek a konzultací, v době mimotřídní práce se žáky a v době, 

kterou určí ředitel školy (např. mimořádné jednání s rodiči, výchovné komise apod.). 

• Plní určenou míru přímé vyučovací povinnosti a koná práce související s vyučováním. 
 

• Sleduje a plní týdenní plány, kde jsou závazné a povinné, i veškeré termínované úkoly. 
 

• Denně sleduje služební email, odpovídá na případné dotazy rodičů nebo jiných osob, sleduje 

pokyny vedení školy. 

• Zastupuje přechodně jiného učitele nebo jiného pedagogického pracovníka podle pokynů 

vedení školy. 

• Hlásí vedení školy plánované akce (do středy do 8:00 hod. předchozího týdne) a po schválení 

vedením je zapisuje do sešitu týdenních plánů ve sborovně. 

• Před akcí informuje prokazatelným způsobem rodiče a zajistí si jejich souhlas, poučí žáky  

a poučení zapíše do třídní knihy. 

• Výměnu vyučovacích hodin nahlašuje vedení školy a uskutečňuje ji pouze s jeho souhlasem. 

 

• Nepožívá alkoholické nápoje ani jiné návykové látky, na žádost vedení školy se podrobí zkoušce 

na požití návykové látky. 

• V době výuky a při dohledu nad žáky nepoužívá mobilní telefon. 

 

• V budově školy a na pozemcích školy nekouří. 

 
 

Organizační záležitosti 
 

• Přichází do školy hlavním vchodem půl hodiny před začátkem výuky nebo pohotovosti, v případě 

akce mimo budovu školy je na místě 15 minut před stanovenou dobou. 

• Po příchodu jde ihned do sborovny, kde se seznámí se suplováním, náhradními dohledy, 

případnými změnami v týdenním plánu a ostatními písemnými pokyny nebo ústními pokyny 

vedení školy. 

• Vyzvedne si osobní poštu v přihrádce. 
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• Pokud se nemůže dostavit do školy půl hodiny před začátkem výuky nebo pohotovosti, oznámí 

důvod své nepřítomnosti vedení školy. 

• Potvrzení o neschopnosti předá nebo zašle na adresu školy v den onemocnění, potvrzení 

o ukončení neschopnosti nebo potvrzení o OČR předá nejpozději v den nástupu vedení školy, 

při návštěvě lékaře doloží tuto návštěvu písemným potvrzením lékaře. 

• Nepůjčuje klíče žákům, neposílá žáky samotné během výuky do prostor školy nebo mimo bu- 

dovu školy, rovněž je zakázáno posílat žáky s třídní knihou během výuky. 

 

Činnost učitele ve výchovně-vzdělávacím procesu 
 

• Zajišťuje komplexní výchovně vzdělávací činnost, zaměřenou na rozšiřování vědomostí, 

dovedností a návyků žáků, využívá specifických diagnostických, vzdělávacích a kontrolních 

metod. 

• Provádí osobní přípravu na vyučování, přípravu pomůcek, didaktické techniky a ostatního 

materiálu k vyučování. 

• Řídí se školním vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, popř. učebními plány, tema- 

tickými plány a jinými schválenými dokumenty. 

• Provádí soustavné sledování výkonu žáka a jeho připravenosti na vyučování. 
 

• Provádí různé druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické a pohybové a didaktické 

testy), vždy v rámci třídy. 

• Oznamuje žákovi výsledky hodnocení (ústní zkoušení bezprostředně, písemné v nejbližší možné 

době), poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů. 

• Výsledky hodnocení zaznamenává do žákovské knížky. 
 

• Vede evidenci o hodnocení každého žáka. 
 

• Konzultuje termíny písemných prací s ostatními učiteli. 
 

• Pochvaly, poznámky nebo zapomínání pomůcek zapisuje podle významu věcně a výstižně do žá- 

kovské knížky. 

• Spolupracuje se zákonnými zástupci žáků, informuje je na třídních schůzkách a konzultacích, 

popř. na individuálních pohovorech, o prospěchu a chování žáků (problémy se žáky nebo výrazné 

zhoršení prospěchu řeší okamžitě ve spolupráci s třídním učitelem, výchovným poradcem, 

školním metodikem prevence a s vedením školy). 

• Při řešení veškerých záležitostí dbá na ochranu osobních údajů žáků, problém konkrétního 

žáka řeší pouze s jeho zákonnými zástupci. 

• Projednává způsob hodnocení a klasifikace žáků se specifickými poruchami učení a chování 

s třídním učitelem a výchovným poradcem. 

• Podílí se na vypracování individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se specifickými 

poruchami učení a pro nadané a mimořádně nadané žáky. 
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• Oznamuje vedení školy poznatky o konkrétním ohrožení žáků užívajících návykové látky, nebo 
pokud je žák v rodině vystaven týrání, zneužívání, zanedbávání nebo špatnému zacházení. 

 

• Usiluje o to, aby na základě výchovně vzdělávacího procesu docházelo k soužití lidí různých národ- 

ností, náboženství a kultur a k respektování odlišností jednotlivých etnických skupin. 

 
 

Činnost učitele ve vyučovací hodině 
 

• Přichází na hodinu včas. 
 

• Zkontroluje připravenost žáků na vyučování, bezpečnostní a hygienické podmínky. 
 

• Zapíše do třídní knihy probíranou učební látku a nepřítomné žáky. 
 

• Po skončení hodiny zkontroluje čistotu učebny (odpadky v lavicích, smazání tabule) a uzavření 

oken (pokud nejsou otevřená pouze na ventilaci nebo opatřena mříží). Pokud v učebně další 

hodinu neprobíhá výuka (viz rozvrh učebny), zajistí její uzamčení. 

• Pokud výuka neprobíhá v přidělené třídě (vycházka), zajistí příslušný učitel uzamčení učebny  

a opuštění budovy nahlásí vedení školy (stejně jako výuku v jiné učebně). 

• Během vyučovací hodiny je nepřípustné, aby opouštěl učebnu, pokud je to nezbytně nutné, 

požádá vyučujícího v sousední třídě o dohled nad žáky. 

• Nevykazuje žáky za dveře. 
 

• Pokud má poslední hodinu v dané třídě, zajistí drobný úklid v učebně, zvednutí židlí, uzavření 

oken a uzamčení učebny po odchodu žáků (vyučující zamyká rovněž učebnu v průběhu dne, 

pokud do třídy nikdo nepřichází na další hodinu). 

• Pokud zadá práci žákům po skončení výuky, dozor nad nimi koná sám až do odchodu dětí ze 

školní budovy (pokud je tato doba delší než 15 minut, je nutné předem informovat rodiče). 

• Učitelé 1. stupně ručí za předání dětí vychovatelkám ŠD a vychovatelky předávají ráno děti 

učitelům 1. stupně (pokud to nejsou žáci z důvodu např. věku schopni zvládnout sami). 

 
 

Dohled nad žáky 
 

• Zajišťuje dohledy nad žáky o přestávkách, ve školní jídelně, popř. v šatně, které jsou předem 

známy a vyvěšeny na viditelném místě v budovách školy. 

• Dohled na chodbě začíná na začátku přestávky a končí začátkem další vyučovací hodiny, 

dohlížející učitel sleduje chování žáků ve třídách, na chodbách, schodištích a WC, neustále 

prochází tyto prostory a dbá na bezpečnost žáků, během dozoru nevyřizuje jiné záležitosti. 

• Otevírá učebny, ve kterých bude probíhat výuka. 
 

• Při skončení každého dohledu zhasne na chodbách. 
 

• Při dohledech venku určený učitel odmyká a zamyká venkovní prostory. 
 

• Dohled v jídelně drží po celou dobu přítomnosti žáků ve školní jídelně, při dohledu nejí. 
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• Učitel pověřený náhradním dohledem přebírá dohled v plné výši. 
 

• Žáci v době přestávek přecházejí samostatně do dalších učeben, do jídelny odcházejí s vyu- 

čujícím, dohled v jídelně a na chodbách dbá na plynulost pohybu a bezpečnost žáků. 

 
 

Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

• Učitel vytváří, dodržuje a kontroluje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

ve škole i při akcích organizovaných školou mimo budovu. 

• Dbá o kulturní prostředí ve své třídě. 
 

• Vždy na začátku roku je povinen zúčastnit se školení BOZP a PO. 
 

• Na začátku školního roku, popř. v jeho průběhu, podle potřeby zajišťuje poučení žáků v ob- 

lastech BOZP a PO v příslušných předmětech a v odborných pracovnách, tělocvičnách, hři- 

šti apod., poučení zapíše do třídní knihy (zaznamená chybějící žáky a jejich poučení zapíše 

v nejbližším možném termínu). 

• Zajišťuje a zapisuje poučení žáků před akcí, které se účastní. 
 

• Vychovává žáky k dodržování hygienických zásad a zásad bezpečnosti práce. 
 

• Při úrazu zajistí první pomoc a následné ošetření lékařem, úraz žáka zapíše do knihy úrazů, 

v případě následné žákovy nepřítomnosti z důvodu úrazu vyplní protokol o úrazu a oznámí 

úraz vedení školy a rodičům žáka. 

• Pokud se ve škole objeví závada ohrožující zdraví a bezpečnost žáků, kterou nemůže sám 

odstranit, zapíše tuto závadu do sešitu závad, v případě vážnější závady ji ohlásí školníkovi, 

popř. vedení školy. 

• Je zakázáno používat fyzické tresty, slovní obraty, které ponižují žáky, nevhodné výrazy i ne- 

přiměřený hlasitý projev a vykazovat žáky za dveře. 

• Akce mimo školu se uskutečňují podle týdenního plánu. 
 

• Při akcích mimo školu doprovází maximálně 25 žáků, vedení školy rozhoduje o přidělení dalšího 

doprovázejícího (záleží na konkrétní situaci), při větším počtu je nutný doprovod další osoby 

starší 18 let, která má právní vztah se školou. 

• Se žáky odjíždí od školy a opět žáky ke škole přiváží, pokud není s rodiči prokazatelným způ- 

sobem domluveno jinak. 

• Je zakázáno vzdalovat se od žáků při akcích pořádaných mimo školu. 
 

• Laboratorní práce, které se konají před vyučováním nebo po něm, a rovněž veškeré změny 

v rozvrhu musí být předem prokazatelným způsobem (podpis učitele) oznámeny rodičům 

prostřednictvím žákovské knížky. 
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Materiální oblast 
 

• Provádí nezbytnou péči o svěřený inventář třídy, odborné pracovny, kabinetu a kabinetních sbírek. 

 

Vzdělávání 

 

• Dále se vzdělává, a to v samostatném studiu nebo v organizovaných formách dalšího vzdělá- 

vání pedagogických pracovníků. 

• Samostatně studuje pedagogickou a odbornou literaturu, právní předpisy 

a vnitřní směrnice školy. 

 

Kromě pracovní smlouvy a pracovní náplně existuje samozřejmě řada dalších předpisů, kterými 

se pracovník školy musí řídit a podle kterých je také posuzována jeho práce. Od obecných 

(základních) právních předpisů (např. zákoník práce, školský zákon, zákon o pedagogických 

pracovnících, prováděcí vyhlášky a nařízení vlády aj.) se pak odvíjí množství vnitřních směrnic 

školy. V rámci pedagogického procesu je to především školní vzdělávací program, který určuje 

nejen počet hodin věnovaných danému předmětu nebo vzdělávací oblasti, ale také očekávané 

výstupy se vztahem k vymezenému obsahu učiva, konkrétní metody výuky i klíčové kompetence 

aj. To vše musí mít učitel na mysli při přípravě na svou přímou pedagogickou činnost a zároveň 

také ředitel školy při své kontrolní činnosti u jednotlivých pedagogů. Dalším důležitým materiálem 

je školní řád (v případě škol, vnitřní řád v případě školských zařízení), který obsahuje mimo jiné  

i pravidla pro hodnocení žáků. I to je jedna z důležitých hodnoticích oblastí. Od pedagogických 

dokumentů je možno se přesunout k právním dokumentům školy, jako je například vnitřní 

(platový) předpis, ve kterém jsou stanovena kritéria pro hodnocení, na základě kterých může být 

pracovníkovi přiznán osobní příplatek nebo odměna. I s tímto dokumentem je nutné pracovníky 

seznámit, a podnítit tak jejich motivaci k výkonu určité činnosti. A existují i další směrnice (např. 

plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků) a dokumenty školy (např. roční a týdenní 

plány), které jsou pro vymezení činnosti učitelů nezbytné a se kterými musí být seznámeni. A to 

je samozřejmě úkolem ředitele školy, resp. vedení školy. 

 

 
Doplněk k Dokumentaci škol (Š) a školských zařízení (ŠZ): 

• Pro tvorbu vnitřních předpisů a dalších dokumentů by mělo platit následující zlaté pravidlo: 

„Čím méně, tím lépe!“ 
 

• Rozhodně není žádoucí z hlediska efektivity řízení právnické osoby regulovat úplně všechny 

vztahy normativně, tj. vydáním písemné instrukce 

• Zaměstnanci a další osoby, kterým jsou takové dokumenty určeny, pak rychle ztrácí přehled – 

často se pak stává, že je vydáván předpis jen pro formu („abychom jej měli“), aniž by si ředitel 

Š/ŠZ položil otázku, zda jej opravdu potřebuje 

• Nezanedbatelným kritériem vydávání vnitřních předpisů a jiných dokumentů Š/ŠZ by mělo být 

také to, že každý takto vydaný dokument je samozřejmě předmětem kontroly orgánů veřejné 

správy (a pravidla stanovená těmito vnitřními předpisy, která pro jejich nadměrné množství ani 

nikdo nezná, je pak snadné – z neznalosti – nedodržovat → což jistě kontrolnímu orgánu neujde) 
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• 2 základní skupiny předpisů: 
 

• předpisy, jejichž vydání nebo vedení ukládají právní předpisy, 
 

• předpisy, které sice nejsou vyžadovány právními předpisy, ale jejichž existenci si vynucuje 

běžná praxe – ředitel by měl opravdu zvážit, které z nich skutečně potřebuje a bez kterých 

se lze obejít. 

 
• V souladu s principy výkonu státní a veřejnoprávní kontroly – kontrolní orgán může poža- 

dovat pouze ty vnitřní předpisy a dokumenty, jejichž vydání nebo vedení ukládá zákon nebo  

v jeho rámci jiný právní předpis. 

 

 
I. Předpisy, jejichž vydání nebo vedení ukládají právní předpisy (zákon nebo v jeho rámci 

jiný právní předpis): 

Dokumentace škol a školských zařízení 
 

§ 28 (ŠZ) 
 

(1) „Školy a školská zařízení vedou podle povahy své činnosti tuto dokumentaci: 
 

a) rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené v § 147, 
 

b) evidenci dětí, žáků nebo studentů (dále jen „školní matrika“), 
 

c) doklady o přijímání dětí, žáků, studentů a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání 

a jeho ukončování, 

d) vzdělávací programy podle § 4 až 6, 
 

e) výroční zprávy o činnosti školy, 
 

f) třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu, 
 

g) školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin, 
 

h) záznamy z pedagogických rad, 
 

i) knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky, 
 

j) protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy, 
 

k) personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci17) a další 

dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy.18“)“19 

 
17) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

 
18) Například § 50 a 52 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 

 
19) Zákon č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561


45 

 

 

 

Ze zvláštních právních předpisů, na které odkazuje písm. k) předchozího výčtu, pak vyplývá 

povinnost k vydání nebo vedení zejména těchto dokumentů: 

Zřizovací listina 
 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 

Program poradenských služeb ve škole (jen ZŠ, SŠ a VOŠ) 

Spisový a skartační řád 

Vnitřní kontrolní systém 

Osobní spisy zaměstnanců 

Informace o subjektu podle zákona o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb.) 
 

Výroční zpráva za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací 

(§ 18 zákona č. 106/1999 Sb.) 

Dokumentace v oblasti BOZP 
 

Dokumentace v oblasti požární ochrany (PO) 
 

Směrnice v oblasti účetnictví – z nich (bez nároku na úplnost) uveďme alespoň tyto: 
 

□ Rozpočet a pravidla čerpání FKSP 
 

□ Inventarizace 
 

□ Oběh účetních dokladů 
 

□ Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 
 

□ Pořízení a úbytek zásob 
 

□ Odpisový plán 
 

□ Účetní knihy a sestavy 

 

 
II. Dokumentace školy a školského zařízení, která není povinná, ale může být užitečná: 

 

Organizační řád 
 

Vnitřní (platový) předpis 
 

Plán(y) výchovně-vzdělávací činnosti ve škole a organizace školního roku 

Plán EVVO 

Strategie prevence rizikových projevů chování 

Koncepce dlouhodobého rozvoje zařízení 

Pracovní řád pro zaměstnance školy a školského zařízení 
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Plán kontrol a hodnocení zaměstnanců, záznam z těchto hodnocení a provedených kontrol 

Směrnice k vyřizování stížností 

Úplata za vzdělávání a školské služby 

 
 

Typy organizačních písemností – vysvětlení pojmů: 
 

nařízení ředitele = nařízením ukládá ředitel svým podřízeným vykonání konkrétního úkolu (např. 

nařízení ředitele k provedení inventarizace) 

vyhláška = vyhláškou ředitel zveřejňuje většinou pravidelně se opakující důležité akce školy během 

školního roku s podrobným organizačním a personálním zajištěním aj. (např. vyhláška o maturitní 

zkoušce) 

oběžník = oběžníkem dává ředitel na vědomí všem pracovníkům, žákům a studentům školy 

informace týkající se chodu školy a zajišťování plnění základních úkolů aj. (např. oběžník k pokynům 

na hlavní prázdniny) 

řád = představuje souhrn zásad, pravidel, podle kterých se ve škole postupuje (např. školní řád, 

vnitřní klasifikační řád, řády odborných učeben) 

směrnice = představuje údaje o jednotném řešení konkrétního úkolu (např. směrnice o cestovních 

náhradách) 

pokyn = vysvětluje předpisy nebo nařízení; nemá formu nařizovací, nýbrž vysvětlovací (např. pokyn 

ředitele školy k osobním ochranným pracovním prostředkům) 

pozvánka = písemnost, která obsahuje základní údaje o dané akci 
 

prezenční listina = písemnost, která obsahuje údaje o místě a datu jednání a dále jsou v ní uve- 

dena jména a podpisy účastníků 

zápis = písemnost, která se zpracovává pověřeným pracovníkem školy o jednotlivých jednáních 

ve třech druzích: stručný zápis nebo podrobný zápis nebo doslovný zápis (o konkrétním druhu 

rozhodne předem ředitel školy) 

 
Zásady procesu seznámení zaměstnanců zaměstnavatelem s vydáním, změnou nebo zru- 

šením vnitřní směrnice školy (vnitřní předpisy, dokumentace) – prokazatelným způsobem! 

 

 
2. fáze řízení pracovního výkonu – Motivující vedení 

 

Seznámení s příslušnými dokumenty a činnostmi ale samozřejmě nestačí. Důležité je i vytvoření 

podmínek pro činnost pedagogických a dalších pracovníků. Vytváření podmínek se skrývá pod 

termínem motivující vedení. Každý člověk potřebuje pro svou činnost určité podněty. Existuje 

mnoho modelů popisujících motivaci. Jedním z nich je model tří faktorů. 
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Obrázek č. 2: Model tří faktorů (vlastní zdroj autorky) 

 

Zatímco nutkání představuje vnitřní motivaci člověka pro splnění určitého úkolu, schopnost 

shrnuje jeho znalosti a dovednosti a podnět představuje vnější stimul, nutící člověka k určité 

činnosti. Tento stimul může být kladný (odměna finanční i nefinanční, pochvala) nebo záporný 

(trest za nesplnění úkolu). Právě kvalitní kladné podněty jsou obsahem motivujícího vedení ře- 

ditele školy. Iniciují „nutkání“, vnitřní potřebu provádět požadované činnosti. K nim jsou potřebné 

vhodné podmínky a prostředí. Odměny či případné tresty jsou spíše důsledkem. Důležitý je zájem 

ředitele školy o pracovníkovu práci, respekt k jeho činnosti i vlastní příklad ředitele školy, ukazující 

správnou cestu. 

 

Odměňování je jeden z nejefektivnějších nástrojů motivace pracovníků, který má organizace a její 

vedoucí pracovníci k dispozici. V moderním řízení odměňování neznamená jen plat nebo mzdu 

či jiné peněžní formy odměny zaměstnavatele zaměstnanci za vykonanou práci. Lze jej chápat 

mnohem šířeji – patřit do něj mohou povýšení, formální uznání (pochvala) či zaměstnanecké 

výhody (benefity nepeněžní i peněžní), které jsou zaměstnavatelem pracovníkovi poskytnuty 

nezávisle na jeho pracovním výkonu – jen z titulu pracovního poměru. Odměny mohou zahrno- 

vat věci či okolnosti, které nejsou zcela samozřejmé (např. přidělení lepšího vybavení ICT aj.). 

Kromě hmatatelných odměn, které kontroluje zaměstnavatel (vnější odměny), se užívají ještě 

odměny vnitřní. Ty mají nehmotnou povahu a souvisejí se spokojeností pracovníka s vykonáva- 

nou prací, s radostí, kterou mu práce přináší, s dobrými pocity z možnosti zúčastnit se určitých 

aktivit/činností/úkolů, z pocitu užitečnosti, smysluplnosti práce apod. Odměny vnitřní souvisejí 

s osobností pracovníka, s jeho potřebami, zájmy, postoji, hodnotami a normami. Oba typy odměn 

jsou různé, ale vzájemně provázané. 
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Peníze jako motivační faktor hrají významnou roli v motivaci lidí, ale ne vždy a ne u všech lidí stejně. 

V prostředí škol a školských zařízení poukazují mnozí ředitelé na to, že mohou nenárokovou složkou 

(osobní příplatky a odměny) dosáhnout jen omezených motivačních výsledků, absolutní sumy na 

tuto část nejsou vysoké, zejména pak v malých zařízeních. Ne vždy si ale ředitelé uvědomují, že 

i menší rozdíly mezi nevysokými odměnami, pokud nejsou dobře zdůvodněny a zdůvodnění není 

pracovníky přijato, mohou znamenat mnoho nespokojenosti a demotivace u některých pracovníků. 

Špatné či nezvládnuté rozdělování peněz (odměňování) může negativně ovlivňovat klima ve škole , 

vztahy mezi lidmi, podkopávat důvěru, oddanost lidí k práci, jejich ochotu angažovat se v zájmu 

celoškolních cílů aj. Jednotlivé situace jsou typicky silně situačně podmíněny (determinovány). 

 

U odměňování penězi záleží více na spravedlivém platu (nebo mzdě) než na výši platu (nebo mzdy)! 
 

Při optimálním odměňování platí: čím větší výkon → tím větší odměna x čím menší výkon → tím 

menší odměna. 

U liberalistického odměňování platí: čím větší výkon → tím větší odměna x dělá-li méně → dostane 

stejně. 

U trestajícího (demotivačního) odměňování platí: dělá-li více → dostane stejně x čím menší výkon 

→ tím menší odměna. 
 

U odměňování motivačně beze vztahu: ať dělá, jak dělá, odměna je stejná. 
 

U odměňování absurdního: čím větší výkon → tím menší odměna x čím menší výkon → tím větší 

odměna. 

 

 
3. fáze řízení pracovního výkonu – Sledování a hodnocení pracovního výkonu 

 

Třetí oblastí řízení pracovního výkonu je jeho sledování a hodnocení. V rámci sledování a hodno- 

cení pracovního výkonu se objevují tři otázky: Co se bude sledovat? Jakými nástroji (prostředky) 

bude sledování probíhat? Kdo se bude na sledování podílet? Pracovní činnost pedagogického 

pracovníka lze rozdělit do čtyř oblastí: pracovní výsledky, pracovní rozvoj, pracovní chování 

a pracovní motivace. 
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Obrázek č. 3: Obsah pracovního výkonu pedagogického pracovníka (vlastní zdroj autorů) 

 
 

Oblast pracovních výsledků u pedagogického pracovníka je velmi obtížně měřitelná. Práce uči- 

tele má přímý dopad na žáka, bylo by tedy ideální sledovat posun u každého jednotlivého žáka. 

V reálných podmínkách to samozřejmě není možné, proto je důležité najít v práci pedagoga 

položky, jejichž naplnění bude mít nesporně kladný vliv na rozvoj každého žáka. V rámci přímé 

pedagogické činnosti – vyučovací hodiny – lze mezi tyto položky zařadit následující činnosti 

učitele, popsané pozorovatelným chováním: 
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Tabulka č. 4: Přehled činností učitele ve vyučovací hodině 
 

Činnost učitele Pozorovatelné chování 

Stanovení cíle 
hodiny 

□ Učitel srozumitelně formuluje cíl s pomocí „akčního“ slovesa, jsou 
splněny požadavky SMARTu 

□ Učitel cíl zdůvodní 

□ Učitel na konkrétních příkladech demonstruje provázanost cíle s 
předchozí výukou 

Efektivní 
využívání 
didaktických 
metod 

□ Učitel využívá metody stanovené ve školním vzdělávacím programu, které 
nejlépe odpovídají stanovenému cíli hodiny 

□ Využívané metody odpovídají možnostem a potřebám žáků 

□ Obsah učiva odpovídá očekávaným výstupům školního vzdělávacího 
programu 

Odborná 
správnost 
výuky 

□ V činnostech učitele se neobjevují odborné chyby (v souvislosti s daným 
předmětem) 

Efektivní organi- 
zace hodiny 

□ Učitel vhodně střídá jednotlivé metody v souladu s cílem hodiny 

□ Jednotlivým metodám je věnován odpovídající čas, aby optimálně přispí- 
valy ke splnění cíle hodiny 

□ Učitel přihlíží k aktuálnímu stavu žáků 

Vhodná komuni- 
kace se žáky 

□ Učitel používá spisovný jazyk, dbá na správné pochopení pojmů 

□ Učitel žáky vhodně oslovuje 

□ Učitel komunikuje formou dialogu, ověřuje si správné pochopení pokynů, 
vztahů, úkolů 

Motivace žáků □ S využitím znalosti motivace žáků využívá vhodných motivů ke splnění 
cíle hodiny 

□ Učitel své působení zaměřuje v souladu s motivací žáků, upřednostňuje 
především vnitřní motivy 

Hodnocení žáků 
a podpora jejich 
sebehodnocení 

□ Učitel průběžně hodnotí aktivity žáků, závěry využívá k jejich dalšímu 
efektivnímu postupu – formativní hodnocení (slovně, známkou) 

□ Učitel své hodnocení zdůvodňuje v souladu s požadavky zadání 

□ Učitel věnuje pozornost praktickému nácviku sebehodnocení žáků, dává 
žákům prostor pro jeho provádění 

□ Podle jasně daných pravidel učitel dává prostor pro hodnocení práce 
žáka spolužáky 

Splnění 
cíle hodiny 

□ Učitel v závěru hodiny společně s žáky vyhodnotí splnění cíle hodiny 

□ V případě nesplnění cíle učitel přijme konkrétní opatření, využívá návrhů 
žáků 

Individuální 
přístup 

□ Učitel zná možnosti svých žáků a využívá jich při zadávání úkolů, respek- 
tuje požadavky IVP žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

□ Učitel ve výuce reaguje na momentální specifika žáků, obzvláště žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
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Rámcové vzdělávací programy poprvé jasně vymezily kromě očekávaných výstupů a doporuče- 

ného obsahu učiva i klíčové kompetence, ke kterým má vzdělávání směřovat. I oblast klíčových 

kompetencí proto musí učitel naplňovat. Jde především o přirozené začleňování obecnějších po- 

žadavků klíčových kompetencí do konkrétních cílů vyučovacího procesu (cíle vyučovacích hodin, 

projektů aj.). Naplňování požadavků klíčových kompetencí představuje další oblast pracovních 

výsledků. Následující tabulka popisuje klíčové kompetence z pohledu činností žáků – i tady je 

samozřejmě jasné, že podmínky pro osvojování klíčových kompetencí musí vytvářet učitel. 

Tabulka č. 5: Osvojování klíčových kompetencí žákem 

 
 

Klíčová kompetence 
Popis činnosti žáků vedoucí k osvojení klíčové 

kompetence 

 

K učení 
□ Žáci vyhledávají informace z různých zdrojů 

□ Žáci formulují postupy vedoucí k řešení určitého úkolu 

 
 

K řešení problémů 

□ Žáci v rámci zadané situace dokáží vyhledat problém 

□ Pro vyřešení problému volí různé postupy 

□ Pokud se v postupu objeví chyba, dokáží ji objevit a na- 
pravit 

 
 

Komunikativní 

□ Žáci mají možnost vzájemné výměny informací 

□ V rámci komunikace posuzují a hodnotí názory 
spolužáků 

□ Žáci dokáží prezentovat vlastní práci 

 

Sociální a personální 
□ Žáci dokáží spolupracovat s ostatními 

□ Žáci využívají možnosti pomoci od svých spolužáků 

 

Občanské 
□ Žáci respektují ostatní i s jejich odlišnostmi 

□ Žáci volí odpovídající jednání 

 

Pracovní 
□ Žáci si připraví vhodné pomůcky na vyučování 

□ Žáci efektivně využívají pomůcky i materiál 

 

Obě výše uvedené tabulky lze zakomponovat do hospitačního protokolu a sledovat je v průběhu 

hospitace. 

Nezbytnou podmínkou pro co nejlepší výsledky pedagogického pracovníka je jeho pracovní 

rozvoj. Pracovní rozvoj neznamená jen oblast dalšího vzdělávání, ať už v rámci školy jako učící 

se organizace, nebo v rámci vzdělávacích aktivit organizovaných dalšími institucemi, ale i jeho 

spolupráci s ostatními pedagogy. Spolupráci učitelů se věnují každoročně i výroční zprávy České 

školní inspekce (Výroční zpráva ČŠI, 2019/2020).20 Jednou z možností posílení spolupráce mezi učiteli 

je nastavení fungování vzdělávacích týmů a jejich náplně činnosti, která by se soustředila právě na 

sofistikovanou výměnu zkušeností. Další možnou podporou spolupráce je řešení celoškolních 

projektů nebo získání grantů. Pro rozvoj pedagogů, a tím i jejich komplexnějšího působení na 

žáky, je důležitá spolupráce s rodiči, nastavení pravidelných setkávání i individuálních schůzek 

podle potřeb každého jednotlivého žáka. 

 
20 https://1url.cz/YzX9o 

https://1url.cz/YzX9o
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Další možnou oblastí činnosti pedagoga je oblast pracovní motivace. Motiv je základním motorem 

našeho jednání, naší činnosti. Pouze vnější motivace penězi a dalšími výhodami má výkonnostní 

a časová omezení. Vnitřní motivace přitažlivým cílem, dobrým pocitem z úspěšného zvládnutí úkolu či 

společenského uznání bývá silnější a trvalejší. V tomto případě představuje pracovní motivace 

spíše činnost „navíc“, nad rámec vyučovací hodiny, která ovšem rovněž vede k posunu žáka. 

Jedná se především o rozvoj žákovských kompetencí a eliminaci nežádoucích jevů, prohloubení 

spolupráce s rodiči. Důležité je sledování a ocenění této činnosti. Může nám pomoci jednoduchá 

tabulka, ať už v písemné nebo sdílené podobě na společném disku. 

Tabulka č. 6: Přehled činností k následnému hodnocení pracovní motivace 
 

DATUM OBSAH ČINNOSTI POZNÁMKA 

 Olympiáda v anglickém jazyce: 1.–4. ročník(předmět 
anglický jazyk) 

 

 Projekt Poznáváme okolí školy: 3. ročník(předmět pr- 
vouka) 

 

 Vánoční dílny pro rodiče: III. B (navázání užší spoluprá- 
ce s rodiči) 

 

 

Důležité je zaznamenání všech nadstandardních aktivit pedagogického pracovníka. Pokud je 

tabulka pravidelně vyplňovaná v průběhu celého školního roku, dává reálný přehled o práci na- 

víc, kterou učitel pod vlivem své pracovní motivace vykonal. Tento formulář se tak stává dalším 

dílčím podkladem pro závěrečné hodnocení pedagogického pracovníka. Je na řediteli školy, aby 

správně odhadl míru používání různých tabulek, formulářů a s tím související administrativní 

zátěž. Existuje určité nebezpečí, že zápis bude důležitější než samotná činnost, že „pro stromy 

neuvidíme les“. 

 
Poslední sledovanou oblastí pracovního výkonu pedagoga je oblast pracovního chování. Tato 

oblast sleduje plnění pracovní náplně i dalších závazných dokumentů školy a slouží řediteli 

školy jako podklad pro prodloužení pracovní smlouvy nebo přidělení třídnictví pro další školní 

rok. V krajním případě se může stát podkladem pro upozornění na neplnění povinností podle 

zákoníku práce. Pracovní chování lze sledovat pomocí jednoduché tabulky: 
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Tabulka č. 7: Podklad k hodnocení pracovního chování 
 

D
O

H
L

E
D

Y
 

DATUM MÍSTO POZNÁMKA 

07. 10. 
2019 

chodba u jídelny 
pasivní dozor (oprava sešitů) 

! UPOZORNĚNÍ ! 

   

   

D
O

K
U

M
E

N
T

A
C

E
 

DATUM CO POZNÁMKA 

14. 10. 
2019 

 
žákovská knížka 

 
chybí ústní zkoušení 

   

   

O
S

T
A

T
N

Í 

04. 02. 
2020 

Pozdní příchod upozornění na pracovní náplň 

   

   

 

Užitečné bude registrovat také vnímavost, vstřícnost, odpovědnost aj. pedagogických pracovníků. 

Každá tabulka, soubor „čárek“, škatulkuje člověka. Neměla by se vytrácet „učitelská duše“. 

 
Pokud jsou pohromadě všechny podklady z hodnocení jednotlivých oblastí pracovního výkonu 

pedagogického pracovníka, získáváme tak přehledné hodnoticí portfolio. Hodnoticí portfolio je 

nejkomplexnějším nástrojem, sloužícím k reflexi práce pedagogického pracovníka za uplynulý 

školní rok. 

 
Pokud jsou vymezeny jednotlivé oblasti pracovního výkonu pedagogických pracovníků, je na místě 

hledat nástroje, kterými je budeme sledovat a hodnotit. Mezi takové nástroje patří pozorování, 

porady, rozhovor, volný popis, analýza dokumentů a portfolio. 
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Obrázek č. 4: Nástroje sledování a hodnocení pedagogického pracovníka (vlastní zdroj 

autorů) 

 
Nejčastěji používaným hodnoticím nástrojem je pozorování, ve školní praxi často zúžené pouze 

na hospitace. Hospitace je tradičním nástrojem, využívaným i Českou školní inspekcí. Vzhle- 

dem k počtu pedagogických pracovníků a časovému omezení vedení školy je důležité plánování 

hospitací, a především jejich správné tematické zaměření. Východiskem musí být analýza sou- 

časného stavu, kvalita a úroveň plnění stanovených cílů, popř. i minulého stavu vycházejícího 

např. z vlastních interních dokumentů (celková SWOT analýza školy, vyhodnocení ročního plánu, 

závěry z předcházející hospitační činnosti) nebo ze zpráv externích hodnotitelů (Česká školní 

inspekce, externí testování). Na základě analýzy je pak vytvořen plán hospitační činnosti. 
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Tabulka č. 8: Plán hospitační činnosti 

 

1. pololetí 2. pololetí 

□ absolventi 

□ noví pedagogové 

□ 1. třídy 

□ nové třídní kolektivy 

□ noví třídní učitelé 

□ přesuny do druhé budovy 

□ stížnosti, problémoví pracovníci 

□ ostatní 

 
 

□ učitelé, u kterých nebyly provedeny hospi- 
tace v prvním pololetí 

□ absolventi – postup do vyšší platové třídy 

□ hospitace vyplývající ze závěrů 1. pololetí, 
pedagogické rady, stížností… 

□ ostatní 

 

Tabulka č. 9: Příklad formy Plánu hospitační činnosti 

 

Měsíc Cíl hospitace Provede Poznámka 

 
 
 
 
Září 

 
 

Stanovit kvalitu vyučovacích cílů porovnáním 
s požadavky SMARTu. 

Zjistit reálný stav individuálního přístupu 
k žákům se specifickými vzdělávacími potře- 
bami v procesu vyučování. 

zástupce 
ředitele, vedoucí 
metodického 
sdružení, 

zástupce 
ředitele, 

výchovný po- 
radce 

 

 
vyučující 2.–5. 
ročníku 

vyučující 7. – 9. 
ročníku 

 
 

 
Říjen 

Definovat míru souladu stanoveného vyučo- 
vacího cíle hodiny s jejím průběhem, použitý- 
mi vyučovacími metodami 

a vyhodnocením splnění cíle. 

Na základě zadání ředitele školy posoudit 
možnosti využití formativního hodnocení 
žákův procesu učení. 

 
 

ředitel školy, 
uvádějící učitelé 

ředitel školy, zá- 
stupce ředitele 

 
začínající vyu- 
čující s praxí do 
dvou let 

vybraní zkušení 
vyučující 

 

V rámci pozorování je také možné provádět náhledy do hodin, kdy pozorovatel není přítomen 

po celou hodinu, ale sleduje jen její část. Tyto náhledy probíhají, byť v menším počtu, na žádost 

samotného pedagoga (práce s novou pomůckou nebo ICT technikou, ukázka práce žáků, chování 

problémového žáka), nebo jako cílená činnost vedení školy (sledování žáků při určité činnosti). 

Pozorování může probíhat i při různých akcích nebo projektech, a to jak pro žáky, tak i pro 

rodiče a veřejnost. Pro tyto účely není nutné vyplňovat formulář, ale rozhodně je dobré vše 

společně probrat. 

 
Asi druhým nejčastějším nástrojem hodnocení učitelů je analýza dokumentů (produktů). Do- 

kumentem je v podstatě jakákoliv písemnost, která souvisí s prací pedagogického pracovníka. 

Stejně tak produkt představuje hmotný výsledek vyučovacího procesu v předmětech pracovního 

vyučování, výtvarné výchovy, projektových dnů apod. Odrazem činnosti pedagoga v hodině jsou 

práce žáků – ať už se jedná o jejich přípravu (pracovní listy, písemné práce, testy) nebo vlastní 
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zpracování těchto materiálů žáky na základě působení učitele. Analýzu dokumentů z oblasti 

žákovských prací je možné přesunout na vedoucí vzdělávacích týmů (společné písemné práce 

většího rozsahu, sdílení odsouhlasených materiálů) nebo na výchovného poradce (sledování 

úpravy testů pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami). Důležitou oblastí analýzy doku- 

mentů z hlediska pedagogického procesu je jejich hodnocení a hodnocení výkonů žáků vůbec. 

Než ale s hodnocením začneme, je důležité nastavit jeho pravidla ve školním řádu. Nejčastěji 

však pravidla postihují formální záležitosti (viz příklad pravidel hodnocení žáků níže). V součas- 

nosti se především v rámci inkluze hovoří o formativním a kriteriálním hodnocení, která lépe 

pomáhají usměrňovat proces učení žáků a zachycují kvalitativní změny. 

 
Školní řád obsahuje také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů (§ 30 odst. 

2 ŠZ) https://1url.cz/rKLYm. 

 

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů v jednotlivých vyučovacích předmě- 

tech a četnost různých forem získávání podkladů pro hodnocení (klasifikace) by měla v ideálním 

případě vycházet z činnosti metodických sdružení/předmětových komisí škol. 

 

Příklad pravidel hodnocení žáků: 
 

Žák během klasifikačního období obdrží dostatečný počet známek (jednohodinová týdenní dotace 

předmětu minimálně 4 známky, dvouhodinová týdenní dotace předmětu minimálně 8 známek 

apod.). Pokud u některého předmětu chybí hodnocení za čtvrtletí, nebo dokonce za pololetí, nebo 

počet známek není dostatečný, žák nemůže být klasifikován. Dostatečně musí být zastoupeno 

ústní zkoušení – většina předmětů vyjma tělesné a výtvarné výchovy, pracovních činností  

a informatiky musí obsahovat v dostatečné míře ústní zkoušení: 1 hodina týdně – nejméně 

1× za pololetí, 2 hodiny týdně – nejméně 1× za čtvrtletí; u předmětů, které mají přímo ve svém 

obsahu komunikaci, např. jazyky, musí být ústní zkoušení v rovnováze s písemným, minimálně  

v rozsahu 1/3 zkoušené látky. Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel 

rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích. Zkoušky 

většího rozsahu jsou z důvodu možnosti srovnání stejné pro všechny třídy daného ročníku 

a hodnotí se bodově. Rozsáhlejší odpovědi se hodnotí širší bodovou škálou: 2–1–0 bodů. 

 
Pokud jsou předem stanovená pravidla, je možné sledovat činnost učitelů prostřednictvím žákovské 

knížky a následně ji vyhodnocovat na jednoduchém formuláři: 

 

 
Formulář č. 2: Kontrola podkladů pro hodnocení žáků 

 

Třída Třídní učitel Datum kontroly 

   

https://1url.cz/rKLYm
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Známky: 
 

Počet známek 
 

Rozložení známek 
 

Zápis známek 
(obsah učiva) 

 

Zhoršení prospěchu 
(řešení) 

 

Motivace známkou 
 

 
 

Další sdělení: 

 
(konkrétnost, výstižnost, vyváženost, četnost) 

 

Pochvaly 
 

Poznámky 
 

Sdělení 
 

 
 

Přijatá opatření: 

 

Přijatá opatření Podpis 

  

 
Do analýzy dokumentů patří i materiály pedagogické dokumentace: např. třídní kniha, třídní 

výkaz, školní matrika, podklady pro pedagogickou radu apod. Včasnost odevzdání této 

dokumentace a její úplnost obvykle sledují zástupci ředitele, termíny jsou předem známé. 

 
Dalším nástrojem hodnocení, který se v podstatě jako takový pro hodnocení samostatně nepo- 

užívá, je rozhovor. Obvykle se rozhovor spojuje s výsledky hospitační činnosti, tedy používá se 

v souvislosti s pozorováním. Ale může jít i o rozhovor méně závažného charakteru, dialog při 

procházení chodbou, na obědě nebo při náhodném setkání na cestě ze školy. 

 
Od rozhovoru se volný popis liší tím, že učitele necháme vylíčit události, popř. požádáme 

o písemnou zprávu. Tento hodnoticí nástroj je ideální použít po akci školy, můžeme ho ještě 

doplnit dalšími nástroji. Takovým doplňujícím hodnoticím nástrojem může být dotazník, kterým 

zjišťujeme spokojenost žáků nebo rodičů s ukončenou akcí. 
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Dalším nástrojem umožňujícím hodnocení pedagogických pracovníků jsou porady. Pokud má 

být porada brána jako hodnoticí nástroj, je nutné dát jí určitou strukturu, ve které bude možnost 

hodnocení tak trochu skryta. Především probíhá kontrola splnění a hodnocení uložených úkolů. 

V diskuzi se ukazuje odborná úroveň pedagogických pracovníků, schopnost reagovat na jiné 

názory, připravenost přijímat úkoly a další charakteristiky. 

 
Nový nástroj hodnocení představuje portfolio, které si vytváří sám pedagogický pracovník  

a jehož prostřednictvím prezentuje svou práci. 
 

 
 

Obrázek č. 5: Hodnotitelé pedagogických pracovníků (vlastní zdroj autorky) 
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Mezi interní hodnotitele zcela jistě patří vedení školy, tedy ředitel a zástupce. Z hlediska obsahu 

pracovního výkonu se jejich hodnocení týká především oblastí pracovního chování a motivace. 

Dalším možným interním hodnotitelem je střední management školy, tedy vedoucí jednotlivých 

vzdělávacích týmů. Tito učitelé se cítí dobře v oblasti hodnocení pracovních výsledků a pracov- 

ního rozvoje, které jsou naplňovány prací učitele ve vyučovací hodině. Vedoucí týmu je schopen 

sledovat práci učitele opravdu pečlivě a často si všimnout věcí, které ředitel nezachytí. Interními 

hodnotiteli pedagogického pracovníka jsou i jeho kolegové. Na některých školách vzájemné po- 

zorování učitelů v hodinách probíhá, někde se rozbíhá a jinde se zavedení kolegové brání. Někdy 

se neochota ukázat něco ze svého pedagogického umu vztahuje i k novým kolegům. Není nutné, 

aby učitelé v rámci vzájemných hospitací vyplňovali stejné formuláře, které pro hospitační činnost 

využívá vedení školy. Dostačující je stručnější formulář: 

 

Formulář č. 3: Formulář vzájemné hospitace učitelů 
 

Jméno hospitujícího: 
 

Jméno hospitovaného: 
 

Datum: 
 

Třída: 
 

Předmět: 
 

Vyučovací hodina: 
 

 
1) Cíl hospitace v hodině kolegy: 

 

 
2) Poznatky, které jsem v hodině získal: 

 

 
3) Na co se chci kolegy zeptat: 

 

 
4) Průběh diskuze s kolegou – zpětná vazba: 

 

 
5) Závěry: 

 
 

Mezi interní hodnotitele učitele z řad jeho kolegů může patřit i výchovný poradce nebo metodik 

prevence, hodnotící konkrétní oblasti působení učitele na žáky. Výchovný poradce tak v rámci 

kontroly prací žáků sleduje dodržování individuálních vzdělávacích plánů u žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, metodik prevence se účastní třídnických hodin nebo vyhodnocuje, spo- 

lečně s odborníkem, výsledky různých šetření. Takové hodnocení ale musí být předem probráno 

s vedením školy a učitelé o něm musí být informováni. Neopomenutelným hodnotitelem je 

uvádějící učitel, v současnosti také označovaný jako mentor. 

 

Posledním interním hodnotitelem, obvykle považovaným za velmi kontroverzního, je žák. Disku- 

tující často argumentují věkem dítěte a vyjadřují pochybnosti, zda je dítě v mateřské škole nebo 

žák základní školy schopen posoudit kvality dotyčného pedagoga. Nicméně i žáci a děti dokáží 

ohodnotit práci pedagoga, jen je třeba mít k dispozici vhodné nástroje. 
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Mezistupeň mezi interními a externími hodnotiteli tvoří Česká školní inspekce. Není sice běžnou 

součástí školy, ale pokud školu navštíví, je přítomná přímo v hodinách a stává se tak reálným 

pozorovatelem práce učitele. Ne vždy ovšem s učitelem jeho hodinu probírá, většinou požádá 

o rozbor hodiny ředitele nebo zástupce, který byl s dotyčným inspektorem na hodině, a sleduje 

jeho rozbor hodiny. Nebo hodinu okomentuje přímo řediteli, popřípadě shrne činnost všech učitelů 

v rámci závěrečného hodnocení provedené kontroly. 

 

Prostřednictvím České školní inspekce se dostáváme k hodnotitelům externím. U externích 

hodnotitelů platí jedno zásadní pravidlo: nechat je hodnotit pouze to, co mohou objektivně, na 

základě vlastního pozorování posoudit. A pravidlo druhé: vždy se ptejte na to, co z jejich případných 

požadavků můžete reálně uskutečnit! 

 

Rodiče jsou asi nejdůležitější z externích hodnotitelů. Pravidelnou zpětnou vazbu lze získávat 

například prostřednictvím setkání, tedy rozhovorů, ať už hromadných (různé formy sdružení ro- 

dičů, třídní schůzky), nebo individuálních. Pro získání názorů od většiny rodičů je vhodné využít 

dotazník, ideálně v elektronickém prostředí, např. GOOGLE. Příkladem může být šetření, které 

se soustředilo na vyhodnocení zavedení elektronické žákovské knížky. Dotazník byl samozřejmě 

anonymní, rodiče vyplňovali pouze třídu. Respondenti mohli své hodnocení vyjádřit prostřednictvím 

škály (rozhodně ano – spíše ano – spíše ne – rozhodně ne) a u každé otázky měli volný prostor 

pro konkrétní vyjádření. S učiteli, ke kterým měli rodiče konkrétní a oprávněné připomínky, byla 

situace individuálně probrána. 

 
Formulář č. 4: Dotazník pro rodiče – elektronická žákovská knížka 

 
1) Od třídního učitele dostávám prostřednictvím elektronické žákovské knížky všechny 

potřebné informace. 

 
2) Od ostatních vyučujících dostávám prostřednictvím elektronické žákovské knížky všechny 

potřebné informace. 

 
3) Pokud napíši prostřednictvím elektronické žákovské knížky učiteli, je na mou zprávu reagováno. 

 
 

4) Hodnocení chování mého dítěte (připomínky, pochvaly) je zapisováno výstižně a včas. 

 
 

5) Hodnocení neplnění povinností mého dítěte (zapomínání domácích úkolů a pomůcek) je 

zapisováno výstižně a včas. 

 
6) Známky jsou přesně popsány (např. U – rovnice) a jsou zapisovány včas. 
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Předposledním z externích hodnotitelů je široká veřejnost. U ní se jedná o ne zcela objektivní 

posouzení školy, ze kterého občas vyplyne jméno konkrétního pedagoga. 

 

Zákonným externím hodnotitelem učitelů může být zřizovatel. O práci jednotlivých učitelů má 

zřizovatel představu většinou jen v menších obcích, ve větších obcích a městech je to opravdu 

výjimkou, tam se jedná spíše o ředitele a ani to není pravidlem. Pro zřizovatele však existuje 

reálná možnost zadat hodnocení odborníkům. 

 

Specifickým příkladem hodnocení práce pedagogického pracovníka je sám pedagog. Své hod- 

nocení staví na cílech, které společně s ředitelem školy stanovili ve vlastním plánu profesního 

rozvoje, a vyhodnocení probíhá na společné schůzce s ředitelem školy. 

 

Kombinací oblastí jednotlivých činností pedagogického pracovníka (pracovní výsledky, pracovní 

rozvoj, pracovní motivace, pracovní chování), nástrojů hodnocení (pozorování, analýza 

dokumentů, rozhovor, volný popis, dotazník, porada) a hodnotitelů (interních i externích, České 

školní inspekce i samotného pedagogického pracovníka) lze získat velké množství podkladů pro 

celkové hodnocení pedagoga i následné stanovení plánu jeho profesního rozvoje. Velice důležité 

je včasné a funkční vzájemné informování, tj. poskytování zpětné vazby. 

 

 
4. fáze řízení pracovního výkonu – Zpětná vazba 

 
Tato fáze je charakteristická průběžným poskytováním zpětné vazby pracovníkům (Šikýř, 2012, 

s. 115). Hroník (2006, s. 51) uvádí, že „zpětná vazba poskytuje kontrolu reality, ve které by zpětná 

vazba měla být neustálá, dodržovat základní podmínky poskytování zpětné vazby a přicházet 

z více stran. Základní podmínky obsahují informace o chování pracovníka, jeho popis a přesnou 

charakteristiku“. 

 
Podle Urbana (2012, s. 63-65) „lze rozlišit několik druhů zpětné vazby, které lze kombinovat, a to: 

pozitivní, negativní, obecná, konkrétní, osobní či neosobní. Kladná zpětná vazba chválí pracovníka, 

oproti tomu negativní zpětná vazba pracovníkovi něco vytýká. Obecná zpětná vazba ve většině 

případů dává do popředí určité vlastnosti, a tím pracovníkovi naznačuje, že toto chování je stále. 

Konkrétní zpětná vazba se týká jasně vymezených situací či chování, které má jasné důsledky. 

Osobní zpětná vazba je pracovníkem brána jako útok na osobu pracovníka, a proto u pracovníka 

vyvolává záporné emoce, a proto ji pracovník odmítá. Charakteristickým typem je zpětná vazba 

obecná a záporná. Poslední je neosobní zpětná vazba, která porovnává výsledky pracovníka se 

stanovenými cíli“. 

„V partnerském vztahu nadřízeného a pracovníka jsou řešeny překážky, a pokud se změní situace 

a je potřeba změnit již stanovené cíle, je nutné opět uzavřít dohodu o pracovním výkonu podle 

pravidel. Cílem průběžného vyhodnocování je také zvýšení motivace pracovníka. Pokud jsou 

v dohodě o pracovním výkonu stanoveny cíle k určitému datu, je potřeba je vyhodnotit k danému 

dni (Wágnerová, 2008, s. 38). Pokud průběžná zpětná vazba chybí, je zde možnost, že pracovník 

bude na konci roku překvapen i nemilými zprávami“ (Němec, Bucman a Šikýř, 2014, s. 65). 

Rovněž „ je nutné řízení pracovního výkonu aplikovat na všechny pracovníky, je tedy důležité 

si uvědomit, že i nadřízení jsou podřízeni výše stojícím pracovníkům“ (Koubek, 2004, s. 80). 
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Z čehož vyplývá, že „i nadřízení jsou hodnoceni podle toho, jak svoji funkci vykonávají“ (Armstrong, 

2007, s. 423). Wágnerová (2008, s. 53) uvádí, že „tato fáze je spojena i s klasickou manažerskou 

prací, která nadřízeným pomáhá prohloubit své dovednosti“. 

„Při poskytování zpětné vazby se používají neformální a formální kontakty. Neformální kontakty 

slouží k aktuálnímu zjištění stavu o tom, jak se pracovníkovi daří dosahovat cílů (pracovních 

i rozvojových). Tato zpětná vazba pomáhá k motivování, hledání příležitostí a řešení problémů. 

Tímto způsobem nadřízení vedou pracovník a pomáhají jim udržet směr cesty k cíli“ (Koubek, 

2004, s. 82). „Pokud nadřízený podává pozitivní zpětnou vazbu, měla by být upřímná, velkorysá 

a především pravdivá, neměla by být poskytována pouze pro efekt“ (Adair, 2005, s. 128). 

 
„Formální kontakty je vhodné také organizovat i během druhé fáze. Jedná se o předem dohodnutá 

setkání (individuální i skupinová). Tímto setkáním se mohou nadřízený a pracovník poohlédnout 

po učiněných pokrocích. Tato setkání by měla mít pozitivní atmosféru. V rámci setkání se účast- 

níci zaměřují na budoucnost, na aspekty ovlivňující výkon a předcházení negativních vlivů na 

výkon pracovníka. Nadřízený by neměl pracovníka kritizovat. Pro zvýšení motivace je vhodné 

začít konverzaci tím, co se pracovníkovi povedlo. Během formálních setkání se také zaobírají 

rozvojem pracovníka, motivací a tím, zda je chování v souladu s hodnotami organizace (Koubek, 

2004, s. 81-92). Formální setkání by se neměla konat v kanceláři nadřízeného. Je vhodnější, aby 

se konala buď v kanceláři pracovníka, či na místě, které nebude vlastní jak nadřízenému, tak i 

pracovníkovi. Na setkání by se měl připravit jak nadřízený, tak i pracovník. Nadřízený by měl  

s dostatečným předstihem pracovníkovi oznámit program setkání a na jaké otázky by se měl 

připravit. Pracovník by se měl poohlédnout po vlastním výkonu a co plánuje do budoucnosti. 

Nadřízený se připraví z podkladů, které má k dispozici, a to například z dohody o pracovním 

výkonu, z poznámek, které získal z neformálních kontaktů, a měl by se také zaměřit na to, jestli 

se nestaly nějaké změny, které by ovlivnily práci pracovníka“ (Koubek, 2004, s. 90-100). 

O poskytování zpětné vazby pedagogickým pracovníkům ve škole/školském zařízení pojednává 

8. kapitola Manuálu „Vyhodnocování profesního rozvoje pedagogů“. 
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7. Tvorba plánu profesního rozvoje pedagogů 

 
Plán profesního rozvoje pedagogů vychází z rozvojových cílů školy a rozvojových cílů pedagogického 

pracovníka i jeho hodnocení za předchozí období. Z hlediska školy je nutné zamyslet se nad vizí 

školy, jejím směřováním i zaměřením školního vzdělávacího programu. Poté je nezbytné, aby se 

pedagogický pracovník sám nebo ve spolupráci s ředitelem školy zamyslel nad svými silnými 

i slabými stránkami a stejně tak nad příležitostmi, které mu okolí nabízí, i faktory, jež jeho práci 

ztěžují. Všechny tyto položky je vhodné přehledně umístit do tabulky SWOT analýzy, která před- 

stavuje jeden z možných nástrojů tvorby plánu profesního rozvoje pedagogů: 

Formulář č. 5: SWOT analýza učitele 
 

VNITŘNÍ 
FAKTORY 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

  

VNĚJŠÍ 
FAKTORY 

PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

  

 
Kromě SWOT analýzy předkládá učitel i své vlastní portfolio, ve kterém dokumentuje svoji uply- 

nulou činnost a které dokládá jednotlivé položky SWOT analýzy. Ředitel školy pak uzavírá oblast 

podkladů pro stanovení plánu profesního rozvoje pedagoga svým hodnoticím portfoliem. 

 

Na základě probrání všech výše uvedených materiálů a vzájemné diskuze dochází ke stanovení cílů 

profesního rozvoje pedagogického pracovníka. Cílů nemá být mnoho, ideální jsou tři cíle – od 

nejobecnějšího, úzce souvisejícího s cílem rozvoje školy, přes cíl vzdělávacího týmu až k osobnímu 

cíli pedagoga. Všechny cíle splňují požadavky SMARTu. Soulad cílů s vizí i misí školy je zřejmý. 

Často však půjde o splnění požadavků v souvislosti se změnami legislativy. Vše by mělo směřovat 

ke zkvalitnění vyučovacího procesu a možnému maximálnímu rozvoji žáka. Proto cíle profesního 

rozvoje začínajících učitelů s praxí do pěti let budou poněkud odlišné od cílů zkušených pedagogů, 

které však může ohrožovat syndrom vyhoření. Zvláštní přístup si zaslouží z hlediska profesního 

rozvoje výchovný poradce, metodik školní prevence, člen vedení školy. U každého cíle je nutné 

prodiskutovat podporu ze strany vedení školy, která naplňuje podmínku pedagogického vedení. 

Na základě stanovených cílů je vytvořen plán profesního rozvoje pedagogického pracovníka, 

který obsahuje všechny činnosti potřebné k naplnění cílů, termíny uskutečnění i materiály, které 

naplnění činnosti dokládají. Do plánu profesního rozvoje lze zaznamenat i formy vzdělávání, které 

se na naplnění cílů budou podílet. Pokud se bude jednat o externí vzdělávání, je třeba v rámci 

podpory vymezit finanční částku a možnosti uvolnění pedagoga, případně úpravu jeho rozvrhu. 

V rámci interního vzdělávání – vzdělávání na pracovišti – záleží nejvíce na osobě, která bude toto 

vzdělávání zajišťovat. Ředitel nebo sám pedagog musí činnost této osoby s ní samotnou předem 

prodiskutovat a ujistit se o jejím souhlasu s touto činností. 
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8. Vyhodnocování profesního rozvoje pedagogů 

 
Poskytování zpětné vazby, tedy vyhodnocení profesního rozvoje pedagogů, probíhá obvykle 

jedenkrát ročně, na konci školního roku, výjimečně i dvakrát ročně, tedy ještě navíc po ukončení 

prvního pololetí. Nabízí se také možnost spojení s pověřením novými úkoly, tedy na začátku 

školního roku. Sofistikovaná zpětná vazba se skládá ze tří částí: přípravy, vlastního provedení 

a celkové reflexe. Obvykle se odehrává formou hodnoticího rozhovoru mezi ředitelem školy 

a pedagogickým pracovníkem. Při přípravě hraje hlavní roli vedoucí pracovník, obvykle to bývá 

ředitel, jen na větších školách je možné rozdělit provedení rozhovorů mezi zástupce a ředitele.  

Z organizačního hlediska začíná příprava stanovením termínu, který je třeba probrat s hodnoce- 

ným. Následně se vybírá místnost, doporučuje se, aby se zpětná vazba odehrávala na neutrální 

půdě. Ve školách se ale obvykle koná v ředitelně, výhodu domácího prostředí má tedy ředitel. 

Atmosféru může zpříjemnit třeba nabídka kávy. Je důležité zajistit, aby ředitel a pracovník ne- byli 

při rozhovoru nikým rušeni, vypnout telefony, oznámit nejbližšímu okolí přání nebýt rušeni  

a zvážit, zda reagovat na klepání. Lze doporučit spíše neformální sezení, např. u konferenčního 

stolku, nevhodné je tísnit se u pracovního stolu ředitele, zvláště pokud pracovník ještě sedí na 

nižší židli. Ředitel musí také oznámit důvod setkání (pokud již není zřejmý) a předem poskytnout 

seznam materiálů, které je nutné mít k dispozici. Kromě plánu profesního rozvoje to jsou obvykle 

portfolia: dokladové portfolio učitele a hodnoticí portfolio ředitele školy. Vlastní zpětná vazba 

začíná vytvořením příjemné atmosféry, otázky projevující zájem o osobnost pracovníka i jeho 

pocity jsou zcela na místě. První část rozhovoru vychází z cílů stanovených v rozvojovém plánu 

(je důležité mít rozvojový plán, ve kterém jsou cíle zaznamenané, k dispozici) a jejich hodnocení. 

Ředitel diskutuje s učitelem o správnosti nastavení cílů. Vyjádření samotného učitele může 

poskytnout důležité informace o znalostech a představách jeho rozvoje v dalším období. Poslouží 

tím k zamezení nesprávnému stanovení dalších cílů (např. v oblasti konkrétnosti). Podkladem pro 

rozhovor je i předem připravený sebehodnotící dotazník učitele a samozřejmě učitelské portfolio. 

Následně proběhne hodnocení cílů ředitelem a učitelem. Hodnoticí tabulka je v ideálním případě 

součástí rozvojového plánu. V případě nesplnění nebo částečného splnění cílů je důležité najít 

pravé příčiny, jinak je náprava těžce uskutečnitelná (změna třídního kolektivu, absence nabídky 

vzdělávání, nemoc…). Nelze uvádět neuchopitelné skutečnosti („Nějak se mi to nepodařilo.“), 

které nevedou k nápravě. V závěru setkání je vhodné na místě celou diskuzi shrnout a navrhnout 

řešení pro další období (převést nenaplněné cíle do dalšího období nebo stanovit úplně nové 

cíle). 



65 

 

 

 

9. Vedení pedagogického týmu (pedagogické vedení) 

 
Pedagogické vedení je soubor činností, které provádí ředitel školy s cílem zlepšit vyučo- 

vání a učení. Pedagogické vedení zahrnuje na jedné straně vedení a podporu učitelů a na druhé 

straně i aktivity v oblasti učení žáků. Ředitel školy v rámci svého pedagogického vedení podporuje 

jak individuální rozvoj didaktických dovedností každého učitele, tak spolupráci učitelů. Důraz je 

kladen i na odpovědnost učitelů za výsledky žáků. 

Spolupráci učitelů lze uskutečňovat v týmech, které ředitel školy vytvoří a zařadí do organizační 

struktury školy. Vedení lidí prostřednictvím týmů je jedním z nástrojů pedagogického vedení. 

Pedagogické nebo také vzdělávací týmy jsou základním článkem, umožňujícím odbornou spo- 

lupráci mezi učiteli. Tradičně jsou rozlišovány následující typy týmů: 

 
– metodická sdružení 

 
Jedná se o skupiny učitelů 1. stupně, na menších školách všech pěti ročníků, na větších se ob- 

vykle člení na vyučující 1.–2. (3.) ročníku a 3. (4.)–5. ročníku, případně i po jednotlivých ročnících. 

 
– předmětové komise 

 
V předmětových komisích, ustanovených většinou na 2. stupni, se sdružují i vyučující více předmětů, 

obvykle podobného zaměření, např. vyučující přírodovědných, humanitních předmětů nebo výchov. 

Na některých školách tyto skupiny kopírují vzdělávací oblasti rámcového vzdělávacího programu. 

 
– metodické orgány 

 
Podle dřívějších školských předpisů znamenaly totéž, co předmětové komise, tj. sdružovaly 

učitele více předmětů podobného zaměření, v současné době se však tento termín nepoužívá  

v tomto smyslu, ale ve smyslu souhrnu předmětových komisí a metodických sdružení. 

 
– předmětové týmy 

 
Předmětové týmy jsou ustanoveny v souvislosti s tvorbou a revizí školního vzdělávacího programu 

a sdružují vyučující jednoho předmětu nebo vzdělávací oblasti na 1. i 2. stupni základní školy. 

 
Aby mohly jednotlivé týmy efektivně fungovat, musí ředitel školy určit cíl týmu a jeho personální 

obsazení včetně vedoucího týmu, podporovat efektivní týmové klima, poskytovat práci týmu podporu 

a projevovat uznání za jeho práci. Náplň práce vzdělávacích týmů lze uspořádat do pravidelných 

schůzek: 

Formulář č. 6: Pracovní náplň vzdělávacích týmů 

 
1. Září (úvodní schůzka) 

 
a) úkoly vyplývající z ročního plánu školy 
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b) plánování: 

 
– plán akcí na daný školní rok 

 
– plán kontrolní činnosti a vzájemných hospitací 

 
– plán schůzek 

 
 

c) sjednocení hodnocení práce žáků (ústní a písemné zkoušení, písemné práce většího roz- 

sahu, váha známek) 

d) d) práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci s poruchami učení + nadaní 

žáci) – metody výuky 

 

 
e) ostatní dle aktuální situace 

 
 

 
2. Leden (vyhodnocení 1. pololetí) 

 
 

a) soulad učiva s očekávanými výstupy ŠVP, popř. reálné plnění tematických plánů 

 
 

b) analýza výsledků práce žáků (např. písemné práce v cizím jazyce, 

úroveň čtenářských dovedností) 

 

 
c) ostatní dle aktuální situace 

 
 

3. Červen (vyhodnocení 2. pololetí a celého školního roku) 

 
 

a) požadavky na učebnice a pomůcky pro příští školní rok 

 
 

b) analýza výsledků práce žáků (např. písemné práce), případná opatření k nápravě 

 
 

c) analýza procesu hodnocení práce žáků (efektivnost využití formativního hodnocení, vyváže- 

nost ústního a písemného zkoušení, dostatek známek, pochvaly, problémy se zapomínáním 

a kázní…) 
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d) návrh oblastí korekce ŠVP nebo návrh úprav tematických plánů 

 
 

e) vyhodnocení efektivity práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nadanými žáky 

 
 

f) výstupy ze vzájemných hospitací a kontrolní činnosti 
 

g) výměna zkušeností – školení, studium odborné literatury 

 
 
 

h) podklady pro výroční zprávu 

 
 

– akce související s výukou (výběr několika nejdůležitějších) 

 
– soutěže a umístění žáků 

 
– vyhodnocení materiálního zabezpečení 

 
 

i) ostatní dle aktuální situace (návrh úkolů pro plán práce školy v následujícím školním roce) 

 

 
Důležitou osobou se jeví vedoucí týmu. Tento pedagogický pracovník potřebuje mít stanoveny 

nejen povinnosti, ale také pravomoci, aby mohl být opravdu vedoucím pracovníkem pro členy 

svého týmu a zároveň se podílet v rámci své odborné oblasti na směřování školy. Proto  

i jemu musí určit ředitel školy pracovní náplň a seznámit s jeho pravomocemi ostatní členy 

pedagogického sboru: 

 

 
Formulář č. 7: Pracovní náplň vedoucího vzdělávacího týmu 

 

Vedoucí vzdělávacích týmů tvoří řídicí mezičlánek mezi vedením školy (ředitelem a zástupci) 

a pedagogy. Jsou podřízení řediteli školy. 

 
Pravomoci: 

 
□ svolání schůzek vzdělávacích týmů (minimálně 3× za rok) 

 
□ po dohodě s ostatními vyučujícími určení vedoucího akce v rámci vzdělávacího týmu (pro- 

jektu, soutěže, výjezdu), který nese odpovědnost za celou akci (naplánování, realizaci, 

vyhodnocení) 

□ po dohodě s ostatními vyučujícími stanovení četnosti a obsahu písemných prací většího 

rozsahu (zvláště 1. stupeň, jazyky, matematika) 
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Oblasti činnosti: 

 
 

 
a) plánování 

 
 

 
□ plán akcí na daný školní rok 

 

□ plán kontrolní činnosti (hodnocení žáků – ŽK, písemné práce, sešity, hospitace, 

vzájemné hospitace) 

□ plán schůzek 

 
 
 

b) organizování 

 
 

 
□ organizace nebo předání odpovědnosti a pravomocí za akce (projekty, soutěže, výjezdy) 

 
 
 

c) personální oblast 

 
 

 
□ řízení schůzek 

 

□ účast na přijímacích pohovorech nových zaměstnanců 

 
d) kontrola 

 
 

 
□ dle plánu kontrolní činnosti její uskutečňování a vedení záznamů 

 

□ vedení pohospitačních pohovorů (vlastní i vzájemná kontrolní činnost) 
 

□ na základě kontrolní činnosti vytváření podkladů pro hodnocení pracovníků 

 
 
 

Povinnosti: 

 
 

 
□ přeposlat zápis ze schůzky předmětové komise nebo metodického sdružení v emailové 

podobě řediteli školy (průběžně) 

□ předložit podklady pro výroční zprávu řediteli školy (do 30. 6.) 
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□ zaslat upravené části školního vzdělávacího programu nebo upravené tematické plány 

zástupci ředitele (do 30. 6.) 

□ vytvořit plán kontrolní činnosti pro daný školní rok a poslat řediteli školy (do 10. 9.) 
 

□ zaslat vyhodnocení plánu kontrolní činnosti řediteli školy (do 31. 1. – 1. pololetí 

a 30. 6. – 2. pololetí) 

□ sestavit plán akcí na školní rok a zaslat ho zástupci ředitele a řediteli (do 10. 9.) 

 
Pedagogické vedení dále podporuje jasnou komunikaci cílů školy (směrem k rodičům, zřizovateli 

i široké veřejnosti), koordinaci kurikula (výběr podstatných oblastí v souladu se zaměřením školy) 

na základě pravidelného hodnocení výuky (formou zpětné vazby od učitelů, žáků i rodičů) i sle- 

dování výsledků žáků (s využitím detailní analýzy dat, srovnání s podobnými školami a systému 

včasného varování) a dále také podporuje nejen učitele, ale i žáky (pomocí podpůrných opatření, 

systému doučování). Vlastní hodnocení své práce v oblasti pedagogického vedení může ředitel 

školy provést pomocí sebehodnotícího dotazníku pro ředitele. 

 
Předložený manuál je souborem informací, postupů a příkladů, které je možné využít v oblasti pro- 

fesního rozvoje pedagogických pracovníků. Je na řediteli školy a dalších řídicích pracovnících, aby 

kompetentně rozhodli o efektivním postupu. Realizace bude mít jinou podobu v případě mateřské 

školy, malotřídní školy, školy s pěti třídami prvního až pátého ročníku nebo plně organizované školy   

s dvaceti třídami. V každém případě je hlavním cílem komplexní odborný rozvoj pedagogických 

pracovníků. Formuláře, grafy a tabulky jsou pouze prostředky, jak cíle efektivně dosáhnout. 
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□ https://www.npi.cz/webinare 
 

□ Stálá konference ředitelů – seznam členů SKŘ a přehled jednotlivých sekcí: 
 

□ https://1url.cz/gzmuu 
 

□ Nový RVP ZV schválen – leden 2021 (ministrem školství): 
 

□ https://revize.edu.cz/ (Revize RVP ZV v digitální oblasti) 
 

□ https://www.msmt.cz/file/54867/ (Dopis PM RVP ZV) 
 

□ https://www.msmt.cz/file/54865/ (Opatření PM, včetně upraveného RVP ZV) 
 

□ https://www.edu.cz/vzdelavani/ (Přehled základních oblastí vzdělávání) 
 

□ Další zdroje informací: 
 

□ https://1url.cz/ezAVP (Národní pedagogický institut České republiky) 
 

□ https://1url.cz/izAVx (ČŠI – Informační systémy: InspIS ŠVP – systém pro práci se školními 

vzdělávacími programy; prezentační video https://1url.cz/nzAVA) 

□ https://portaldigi.cz (MPSV – Místo pro rozvoj vašich digitálních kompetencí) 
 

□ https://1url.cz/7zmuL (INFRA, s. r. o. – DVPP) 
 

□ https://www.youtube.com/watch?v=qJto3kezGGc (Záznam diskuze ke změnám RVP, 

5. 3. 2021) 

□ https://1url.cz/sKLu2 (NPI ČR: Digitální gramotnost) 

 

 
Přehled 30 vybraných nástrojů pro online vzdělávání: 

 

Jane Hart je zakladatelkou the Founder of the Centre for Learning & Performance Technologies 

(C4LPT) (https://1url.cz/uKM7m). 

J. Hart v roce 2020 už počtrnácté uspořádala mezi odborníky na vzdělávání anketu, jejímž výsled- 

kem je výběr dvou set nejlepších nástrojů na vzdělávání. Cílem této ankety pravděpodobně není 

https://digigram.cz/
https://www.nidv.cz/bulletiny
https://1url.cz/gzAx3
https://1url.cz/CzAxk
https://www.npi.cz/webinare
https://1url.cz/gzmuu
https://revize.edu.cz/
https://www.msmt.cz/file/54867/
https://www.msmt.cz/file/54865/
https://www.edu.cz/vzdelavani/
https://1url.cz/ezAVP
https://1url.cz/izAVx
https://1url.cz/nzAVA
https://1url.cz/nzAVA
https://portaldigi.cz/
https://1url.cz/7zmuL
https://www.youtube.com/watch?v=qJto3kezGGc
https://1url.cz/sKLu2
https://1url.cz/uKM7m
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nabídnout nejlepší vzdělávací aplikace, ale poskytnout přehled nástrojů, které se ve vzdělávání 

používají nejvíce a nejčastěji. 

 

 
Ukazuje se, že v popředí se tradičně drží nástroje, které jsou velice univerzální, jako je Google, 

YouTube nebo PowerPoint. 

YouTube – nejznámější video server se často používá jak pro nahrávání záznamů a vlastních 

videí, tak pro vyhledávání relevantních materiálů pro kurz 

Zoom – videokonferenční systém, který je velice pěkně didakticky udělaný, umožňuje pracovat 

se skupinami nebo bílou tabulí; nevýhodou jsou dlouhodobé bezpečnostní problémy a ne zcela 

příznivá cenová politika 

Google Search – nejpoužívanější internetový vyhledávač, který podporuje rozměr vyhledávání 

informací během studia 

PowerPoint – nástroj na tvorbu prezentací, velice dobře se ale hodí i na práci s videozáznamy  

z přednášek nebo na tvorbu jednoduchých animací 

Microsoft Teams – slouží pro videokonference, diskuse a práci v týmu 
 

Word – pravděpodobně nejznámější nástroj z balíku MS office je určený pro tvorbu dokumentů 
 

Google Docs & Drive – online sdílené prostředí pro tvorbu dokumentů a spolupráci na nich 

v reálném čase 

LinkedIn – sociální síť určená na budování pracovních kontaktů, lze na ní najít i spoustu praktic- 

kých ukázek z praxe nebo podporu budování sociálních kontaktů 

Twitter – rychlá sociální síť umožňuje sledovat různá témata a uživatele a rychle se orientovat  

v novinkách; může posloužit jako nástroj pro hledání novinek souvisejících se studovaným tématem 

nebo pro sdílení zajímavých zdrojů uvnitř kurzu 

WhatsApp – komunikační platforma, která v současné době postupně vytlačuje Facebook  

a chatovací platformy 

Wikipedia – slouží jako zdroj informací, ale také jako platforma pro vlastní tvorbu encyklopedic- 

kých hesel 

Facebook – sociální síť umožňující vytváření skupin vztahujících se ke kurzům, ale i generování 

jednoduchých kurzů přímo na něm 

Excel – tabulkový procesor se širokou škálou využití, od tvorby grafů až po evidenci úkolů a známek 
 

WordPress – v naší knize opakovaně zmiňovaný nástroj na tvorbu blogů a webových stránek 
 

Google Classroom – LMS od Google, které velice hezky podporuje koncept převrácené třídy, 

ale umí i vzájemné hodnocení nebo formativní zpětnou vazbu 

Google Meet – jednoduchý videokonferenční nástroj od Google, který nabízí pohodlné nahrávání 

a možnost práce s neregistrovanými uživateli 
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Slack – nástroj pro komunikaci v kanálech v rámci různých projektů, současně umožňuje pracovat 

s mnoha automatizačními nástroji; jde o přímého konkurenta MS Teams 

 
Canva – slouží pro tvorbu jednoduchých bannerů, letáků a další grafiky v online nástroji, umožňuje 

práci s mnoha šablonami 

Skype – videokonferenční nástroj vhodný zejména na komunikaci 1:1, který se postupně stává 

minoritním ve světle MS Teams 

Trello – aplikace sloužící pro řízení projektů a správu úkolů; může sloužit jak pro facilitaci týmu, 

tak pro podporu jednotlivce 

Feedly – RSS čtečka, která umožňuje sledovat určité zdroje a témata v jednom prostředí a své 

vybrané texty a zdroje sdílet s ostatními uživateli 

LinkedIn Learning – e-learningová platforma určená pro rozvoj kompetencí v korporátním prostředí 
 

Padlet – nástroj umožňující pracovat s multimediálními nástěnkami, ve kterém se jednotlivé prvky 

mohou spojovat do struktur podobných myšlenkovým mapám 

Kahoot – populární nástroj na tvoru soutěžních testů 
 

Dropbox – nástroj na ukládání a sdílení souborů, primárně využitelný hlavně korporacemi 
 

Mentimeter – umožňuje tvořit online prezentace podobné těm z PowerPointu, s tím rozdílem, že 

do nich lze přidat interaktivní prvky, které umožňují publiku například hlasovat v anketách, plnit 

kvízy atp. 

Gmail – klasický e-mailový klient se postupně mění v Google centrum produktivity, které umí 

pořádat videokonference, spravovat úkoly atp. 

Instagram – sociální síť založená na obrázcích, dnes mezi mladými výrazně populárnější než 

Facebook 

Google Forms – aplikace na tvorbu anket i kvízů, nabízí automatický export odpovědí do tabulky 

i základní automatickou analýzu odpovědí 

Articulate – typický nástroj pro tvorbu multimediálních interaktivních vzdělávacích aplikací  

a materiálů 
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