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ŘEDITELÉ ŠKOL JSOU NA FUNKCI
ŠPATNĚ PŘIPRAVENI
CHYBÍ JIM ČAS I FINANČNĚ DOSTUPNÉ KURZY. ZA NEJVĚTŠÍ PŘEKÁŽKU
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ POKLÁDAJÍ ŘEDITELÉ ŠKOL NEDOSTATEK ČASU.

Škola si například předsevzala, že všichni učitelé
začnou používat stejná kritéria pro hodnocenímate-
matiky. Dalším cílem je zlepšit spolupráci s místním
dopravcem, abyvozil děti ke škole a tynechodilypoz-
dědovýuky,případněabykvůli dopravníobslužnosti
nenastupovalydo jinýchškol. „Vzávěruškolníhoroku
všechno vyhodnotíme,“ dodal Hanák.

On‑line konzultant pro každou školu
Jednásevšakoprojekt,kterýmůžepomoctpouzečásti
ředitelů–tutoformupodporyzískalaodNIDVodroku
2016 necelá stovka škol, na kterých se vystřídalo již
65konzultantů.Tobysebrzymělozlepšit. Institutplá-
nuje zajistit konzultanty pro všechny školy alespoň
von-linepodobě. Poradenství nadálku senyní testuje
a spuštěno by mělo být koncem roku. Ředitelům bu-
dou konzultanti přes internet radit právě v otázkách
tvorbyvizí, plánování nebohodnocení pokroku školy.
Ředitelé podle projektového manažera NIDV Pet-

ra Valenty postrádají individuální podporu. Potřebu-
jí, aby s nimi někdo dlouhodobě spolupracoval, radil
jimvkonkrétních situacích. „Musí vidět, že je důležité
promýšlet budoucnost školy a usilovat o její neustálý
rozvoj. Zvyšujeme tím schopnost ředitelů řídit a roz-
víjet školu, řídit ji strategicky. Ředitelé se začnou bu-
doucností školy často zabývat až tehdy, když seobjeví
nějaký problém,“ říkáValenta.
Důvodem, proč čeští ředitelé často neplánují věci

dopředu, je podle něj i to, že jsou zahlceni bobtnající
administrativouamnohočasu jimzabírásprávaapro-
voz školy. „Řeší hlavně aktuální věci, které se na ně
v danou chvíli hrnou, jako je třeba chybějící učitel.
Neplánujíalestrategickydopředutak,abyproblémům
pokud možno předcházeli. A to je to, co pomáháme
měnit,“ dodal Valenta.

Dalším projektem NIDV pro ředitele škol je Sys-
tém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů
(SYPO), který byl zahájen loni v lednu. Konzultanti
se zaměřují na konkrétní oblasti práce ředitele, radí
třeba v otázkách profesního rozvoje nebo s tím, jak
vést takzvaný adaptační proces nových učitelů. „Cí-
lem je vytvořit společenství učitelů a ředitelů, kteří
se budou vzájemně podporovat, radit si, vyměňovat
zkušenosti. Do této sítě jsou zapojeni i zástupci pe-
dagogických fakult, různých vzdělávacích asociací
a další odborníci z praxe,“ říká projektový manažer
SYPO Jiří Nekola.
Ředitelé semohou vzdělávat také v placených pro-

gramech. Jedním z nich je nově spuštěný projekt Ře-
ditelnaživo. Jednáseodvouletýprogram,běhemkte-
réhoředitelé absolvují 350hodinvýcviku. I zde sepod
vedenímlektorůzaměřujínavytvářenívizeškolynebo
kvalitu výuky. Součástí jsou také exkurze do škol i fi-
rem. Ředitelé mají rovněž k dispozici lektora, který
s nimi řeší individuální problémy. Kurz stojí kolem
třiceti tisíc korun na rok.
To, jak důležité je dobré řízení, vysvětluje lektorka

programu Ředitel naživo Hana Košťálová. „Učitel je
hroznědůležitý pro jednu třídu.Ale ředitel ovlivňuje,
jak dobrá bude celá škola. Když je škola špatně vede-
na, může se stát, že mezi učiteli budou veliké rozdíly
v kvalitě práce a nebude nikdo, kdo by jim dokázal
pomoct se zlepšit,“ říká.
Ředitel by se podle ní měl starat třeba i o to, aby

se učitelé necítili ve své práci osamělí a věděli, že se
vždyckymají na koho obrátit. „Měl by zajistit, aby se
učitelé společně scházeli a sdíleli řešení konkrétních
problémů. Funkce ředitele je zásadní, protože škola
bezdobrého ředitelenemůžebýtnikdydobrá,“ jepře-
svědčena Košťálová.
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Mít tak
někoho k ruce
Ředitel
Základní
školy Chýně
Jaroslav Novák
se postupně
musel naučit
vše sám,
případně
od kolegů
z jiných škol.
Uvítal by
systematické
vzdělávání.
Foto:
HN – Milan Bureš

V
čeleZákladní školyChýněstanul Jaro-
slav Novák před pěti lety. Do té doby
učil a s řízenímškolyneměl žádnézku-
šenosti.Absolvoval roční studiumpro
začínající ředitele, hledal v knihách,
na internetu, ptal se kolegů z jiných
škol i učitelů na vlastní škole, postup-

ně se vše potřebné naučil. „V práci jsem tehdy strávil
spoustu hodin. Až jsem jednoho dne dostal záchvat
třesuzvyčerpání,“vzpomínáNovák.Nejvícebymuprý
v té době pomohl někdo, kdo bymu poradil. Zároveň
byuvítal ucelenější systémdalšíhovzdělávání – třeba
doplňující kurzy, semináře nebo výcvik pro ředitele.
Právě komplexní systém dlouhodobého vzdělávání
pro ředitele škol však v Česku chybí.
Poukazuje na to například Analýza výzev vzdělává-

ní v ČR, kterou zpracovali sociologové Tomáš Dvořák
aDanielProkop. „Neexistujesystémová, systematická
a dlouhodobá podpora ředitelů. Existují pouze ad hoc
kurzy, které jsouobvykle úzce zaměřenya soustřeďují
sehlavněnamanažersko-správníagendu,nikolivnape-
dagogické vedení,“ říká sociologDvořák.
Na nedostatečnou přípravu ředitelů upozorňuje

nová studie think-tanku IDEA Národohospodářské-
hoústavuAkademie vědČR.Českopodle ní zaostává
za evropským průměrem v podílu ředitelů, kteří byli
připraveninanovoupoziciužpřednástupemdofunk-
ce. „ZároveňČeskovykazujevysokýpodíl ředitelů,kte-
říprogramnebopřípravnýkurzneabsolvovali vůbec,“
píše se ve studii. Například školení či kurz zaměřený
na administrativní vedení školy dokončilo podle šet-
řeníTALISz roku2018přednástupemdofunkcepou-
ze 40procent ředitelů. V evropskémprůměru takový
kurz dokončí 56 procent ředitelů.
Ani další čísla nejsou pro tuzemské ředitele příliš

příznivá. Školenínebokurzzaměřenýna řízení výuky
jichabsolvovalo32procent, průměrEvropy je 50pro-
cent. Podle zmíněné studie pokládají ředitelé škol
za největší překážku dalšího vzdělávání nedostatek
času.Další problémspočívá v tom, že kurzy nabízené
různými agenturami jsou pro němoc drahé.

Problémem je nedostupnost a cena
„Jeden takový kurz stojí třeba třicet tisíc korun. To
je pro menší školu hodně peněz. Stát by měl zajistit
dlouhodobé, systematické vzdělávání ředitelů, které
teďneexistuje,“ říkáředitelZŠLázněBělohradJaroslav
Jirásko. Kolegové podle něj často absolvují povinné
roční studium, když ve vedení školy začínají, dál už
se alenevzdělávají.Nikdo jek tomunenutí. „Nebránil
bych se ani tomu, abybyly občasnějaké seminářepo-
vinné.Alespoňbyse jichúčastnili i ředitelé, kteřídnes
nemají motivaci se sami vzdělávat,“ dodal Jirásko.
Alespoň nějaký seminář akreditovaný minister-

stvem školství absolvovalo podle údajů České školní
inspekcev loňskémškolnímroce84procent ředitelů.
Jiné konference, kurzy či semináře navštívilo víc než
polovina ředitelů. „Kurzů nebo seminářů pro ředite-
le škol je na trhu poměrně dost. Chybí ale ucelenější,
dlouhodobější vzdělávací cykly. Navíc jsou ředitelé
často limitováni tím, kde se kurzy konají, protože je
jichvětšinavPraze.Nebo jejichcenou,“ říká ředitel ZŠ
KomenskéhoHustopeče Jaroslav Vysloužil.
Národní institut prodalší vzdělávání (NIDV), orga-

nizacepřímořízenáministerstvemškolství, je jedinou
institucí, která dnes nabízí vzdělávání pro ředitele
zdarma. Od roku 2016 například běží projekt Stra-
tegické řízení a plánování ve školách. Ve spolupráci
s Českou školní inspekcí jsou vytipovány školy, které
potřebujípomocs řízenímaplánovánímrozvoje.Těm
je potomnabídnuta spolupráce podobudvou let. Po-
kudškola souhlasí, začne spolupracovat s takzvaným
konzultantem rozvoje školy. Je jím ředitel jiné školy,
kterýmádlouholeté zkušenosti se strategickýmříze-
ním a vedením pracovníků.
Vybrané škole pomáhá v každodenních situacích –

třeba zlepšit komunikaci se zřizovatelem – nebo radí,
jakpřilákatdoškolyvícežáků.Hlavněalespolečněpra-
cují na představě, jak by školaměla v budoucnu vypa-
dat. Společně senejdříve snaží přijít na to, v čemse lze
zlepšit. Na základě toho s učiteli vytyčí konkrétní cíle,
kterýchbymělaběhemdvou let dosáhnout, naplánují
jednotlivé kroky a ty pak do školy zavádějí. Zmíněný
konzultant dojíždí několikrát doměsíce.
Jednímztakovýchkonzultantů je i ředitel Speciální

školy Ibsenka v Brně PetrHanák. „Dostal jsemna sta-
rost jednu ze škol na Brněnsku, kde je začínající ředi-
tel. Jedůležité, že semnouchcespolupracovat, že stojí
o moji pomoc,“ říká. Ředitel pod jeho dohledem vy-
pracoval strategický plán rozvoje školy, který posléze
představilučitelům.„Stanovili jsmeasiosmcílůvrámci
školníhoakčníhoplánu,kekterýmmáškoladojít.Určili
jsme,kdojezacoodpovědnýadokdymábýtcohotovo.
V tomto školním roce budeme společně hlídat, jak se
jednotlivé cíle daří naplňovat,“ říkáHanák.
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