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1 ÚVOD 

  Každý z nás prošel školními lavicemi a strávil ve škole značnou část svého 

života. Právě během celého studia, si škola se svými žáky postupně vytváří 

až partnerský vztah. K vytváření vzájemného vztahu je nesmírně důležitá oboustranná 

komunikace, ta však vyžaduje schopnost přijímat i udávat přesné a aktuální informace. 

  Znalost školských předpisů a směrnic je povinností, jak každého zaměstnance, 

tak i jeho vedení. Rovněž žáci a studenti by měli mít přehled o vyhláškách 

a ustanoveních, které se jich bezprostředně týkají. 

  Dnešní uspěchaná doba ve svém dynamickém vývoji stále více sází na vědu 

a řízení. Efektivní management jako nástroj opírající se o soudobé vědecké poznání má 

za úkol plnit „nemožné“ úkoly, urychlovat pohyb celé společnosti a v neposlední řadě 

napomáhá vytvářet podmínky pro pracovní část života. 

  Asi těžko bychom dnes našli organizaci nebo společnost, která by postrádala 

povinnost řídit se určitými interními předpisy, pravidly, směrnicemi atd. 

  Neznalost zákona neomlouvá, tato stará zásada zcela jistě platí i dnes. Měla 

by se stát dostatečnou motivací k samostudiu alespoň těch nezákladnějších souvislostí, 

které vyplývají z kvalifikačního zařazení a pracovního prostředí každého z nás. Právě to 

byl důvod, proč jsem si ke zpracování své diplomové práce zvolila téma. Praktickou 

aplikaci poznatků provedu v podmínkách řízení ZŠ Lutín, příspěvkové organizace.  

  Pro zpracování své diplomové práce jsem si zvolila školskou organizaci 

s názvem Základní škola Lutín, příspěvková organizace, kde pracuji již sedmým rokem, 

na pozici provozního zaměstnance. Jsem přesvědčena, že jako zaměstnanec dané 

organizace, mohu co nejlépe proniknout do problematiky zkoumané oblasti a následně, 

jí dle mých schopností a zjištěných poznatků, co nejlépe zpracovat. 

  Cílem teoretické části diplomové práce je především legislativní vymezení 

problematiky, tedy nastínit legislativní rámec vnitřních směrnic a předpisů, jako 

„účinného“ nástroje řízení v organizaci.  
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  Cílem praktické části je zjistit stav jednotlivých směrnic a řádů, hlavně pomocí 

dotazníkového průzkumu zjistit úroveň znalostí zaměstnanců v oblasti vnitřních směrnic 

a předpisů v organizaci Základní škola Lutín, příspěvková organizace. 
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2 PRÁVNÍ PŘEDPISY A SMĚRNICE ŠKOLY 

 Teoretická část je zaměřená především na teoretické a legislativní vymezení 

základních pojmů a definic, týkajících se problematiky školského managementu obecně, 

vnitřních předpisů a směrnic ve školství a ve školských zařízeních. 

2.1 Management a jeho pojetí  

  Management je jedním z nejvýznamnějších fenoménů současné doby. I když 

jeho počátky sahají až do samotné historie lidstva, jeho vývoj je významně spjat 

s rozvojem industriální a postindustriální společnosti. 

  Management je původně americkým výrazem angl. to manage- znamená řídit. 

To manage znamená především umění řízení, působení na určitou společnost nebo 

organizování a ovládání její činnosti. Počátky managementu byly zaznamenány 

už ve středověku, zejména kvůli důležitosti zvládání řízení armád a nejrůznějších 

válečných tažení. 

  Na konci 19. století vznikaly první pokusy řídit zaměstnance vědecky. 

Management vznikal nezávisle na sobě jak v Americe, tak v Evropě. Toto období bývá 

označováno jako taylorismus (dle zakladatele vědeckého managementu Frederika 

Winslowa Taylora) nebo klasický management. 

Management jako řídící proces  

  Pojem řízení je chápán v nejrůznějším smyslu slova, řízení jako takové probíhá 

v různých oblastech, např. v technologické oblasti, ve strojírenství, v biologii nebo také 

ve společnostech či organizacích. Managementem, jako určitý nástroj řízení 

v organizacích, jedná se tedy o speciální případ řízení a sice, řízení skupin a jednotlivců 

v uspořádaném ekonomicko-sociálním prostředí. (Blažek, 2010) 

  Existuje nepřeberné množství definic managementu. Uvedu pro mě tři stěžejní 

definice: 

  „Management lze chápat jako proces koordinování činností skupin pracovníků, 

realizovaný jednotlivcem nebo skupinou lidí za účelem dosažení určitých výsledků, 

které nelze dosáhnout individuální prací.“ (Donnely, Gibson, Ivancevich, str. 24, 1997) 
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  „Management je proces tvorby a udržování prostředí, ve kterém jednotlivci 

pracují společně ve skupinách a účinně dosahují vybraných cílů.“ (Konntz, Weihrich, 

str. 16, 1997) 

  „Management je proces, který probíhá mezi jednotlivcem, resp. Skupinou, 

která řídí, tj. řídícím subjektem a jednotlivcem či skupinou, která je řízena, tj. řízeným 

objektem.“ (Blažek, str. 12, 2010) 

  Management je celkově velmi obtížným a obsáhlým procesem, proto existuje 

takové množství definic, které nám umožňují lépe ho uchopit. V souvislosti 

s managementem je nejčastěji užíván koncept manažerských funkcí: 

 Plánování, 

 Organizování, 

 Personalistika, 

 Vedení,  

 Kontrola. 

 Management - řídící pracovníci 

  Manažeři jsou vedoucí pracovníci v organizaci či společnosti. Samotná 

důležitost managementu pro úspěch organizace v současné době stále roste, 

s tím samozřejmě rostě důležitost a zodpovědnost vedoucích pracovníků organizace, 

tedy manažerů. Osobnost manažera je tvořena jeho osobností, charakterem, vzděláním 

a empatií vůči svým zaměstnancům.  Musí být schopný, spravedlivý, vyrovnaný a umět 

naslouchat svým podřízeným. Měl by svým spolupracovníkům otevřít prostor 

pro samostatnou práci, včetně participace na řízení, delegování pravomocí. Především 

správný manažer musí vést svoje spolupracovníky k tomu, aby prostor, který 

jim vytvořil, byli ochotni a schopni efektivně využívat. Podle stupňů řízení, můžeme 

manažery rozdělit do tří skupin: 

Manažery první linie: do kategorie patří manažeři na nejnižším stupni řízení, 

ve výrobním podniku to nejčastěji bývá mistr, v obchodu vedoucí prodejny, 

v nemocnici primář, atd.  

Střední manažeři: manažeři tvoří nejpočetnější skupinu řídících pracovníků, zaujímají 

roli převodových pák mezi nejnižším a nejvyšším stupněm řízení v organizaci. 
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Vrcholoví manažeři (TOP management): ti, již řídí organizaci komplexně jako celek 

a především jí reprezentují navenek. (Blažek, 2010) 

Školský management 

  Reformy řízení ve školství, jejichž motivací je celkový, mnohdy nechvalný 

stav ve školství i v mnoha vyspělých zemích, s nímž vyslovuje nespokojenost veřejnost 

i politikové. Stále častěji se ozývají hlasy významných odborníků, že finančně 

nákladnější školství uspokojuje stále hůře potřeby občanů a společnosti. 

  Více se poukazuje na zbyrokratizování celého systému vzdělávání a na jeho 

celkovou neefektivnost. (Bacík, 2006) 

  Řešení této nepříznivé situace je hledáno v překonávání dávných tradic 

administrativní správy ve školství i jednotlivých škol vůbec. Dávná tradice správy 

ve školství se projevuje i nadále množstvím směrnic, norem a nejrůznějších pokynů, 

které tak často omezují akční prostor škol a učitelů. 

  Právě pedagogové, kteří by měli být dětem a mládeži příkladem svobodného 

uvědomělého jednání, jsou spoutávání obrovským množstvím směrnic, předpisů, 

jimž často nejde ani při nejlepší vůli zcela vyhovět. (Bacík, 2006) 

  K celkovému zefektivnění a racionalizaci systému řízení školství má napomoci 

užívání různých poznatků ekonomické teorie, sociologie, teorie podnikového 

managementu a obecné teorie řízení. 

  Důležitým směrem reformy systému řízení školství je v mnoha zemích 

považována decentralizace řízení a posilování autonomie škol. (Bacík, 2006) 

  „Rozhodovací prostor pro školy a jejich vedení se rozšiřuje a řídící pracovníci 

škol získávají stále větší odpovědnost a kompetence s ní spojené. V souvislosti 

se zvýšenou odpovědností a pravomocemi rostou i požadavky na ředitele škol prakticky 

ve všech rozsáhlých oblastech provozu a činnosti školy i jejího spojení se sociálním 

okolím, veřejností.“ (Bacík, str. 8, 2006) 
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2.2 Právní předpisy školy  

Ke stěžejním právním předpisům ve školství patří zejména školský zákon. 

Dalším důležitým předpisem je školní a organizační řád, jejichž součástí je klasifikační 

řád, vnitřní platový předpis a BOZP 

Školský zákon  

Školský zákon je součástí práva soukromého, především se zabývá různými 

možnostmi vzdělávání v České republice. V První části (§1 až §32) obecná ustanovení 

školský zákon definuje základní pojmy, jako jsou vzdělávací soustava, hodnocení škol, 

vyučovací jazyk, vzdělávání příslušníků národnostních menšin, vyučování náboženství, 

organizace škol, formy vzdělávání, atd. 

Školský zákon se skládá z několika částí: 

Část druhá - předškolní vzdělávání (§ 33 až §35) zde školský zákon definuje 

oblasti předškolního vzdělávání cíle předškolního vzdělávání a organizace předškolního 

vzdělávání. 

Část třetí (§36 až §56) - povinnost školní docházky a základní vzdělávání, 

definuje především oblasti související s plněním povinnosti základní školní docházky. 

Část čtvrtá (§57 až §85) - střední vzdělávání, tato část definuje cíle a stupně 

středního vzdělávání, přijímaní ke vzdělávání, jeho organizace a průběh. 

Část pátá (§86 až §91) - vzdělávání v konzervatoři, tato část rozebírá cíle 

vzdělávání v konzervatoři, stupně vzdělávání v konzervatoři, přijímání ke vzdělávání 

v konzervatoři, ukončování vzdělávání v konzervatoři a absolutorium v konzervatoři. 

Část šestá (§92 až §107) - vyšší odborné vzdělávání, v této kapitole se řeší cíle 

a stupně vyššího odborného vzdělávání, přijímání ke vzdělávání, jeho organizace, 

průběh a ukončování. 

Část sedmá (§108 až §108a) - uznávání zahraničního vzdělávání. 
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Část osmá (§109 až §112) - základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání, 

tato část definuje základní umělecké vzdělávání, jazykové vzdělávání a zájmové 

vzdělávání.  

Část devátá (§113 až §114) - další vzdělávání ve školách, zde se řeší jednotlivá 

zkouška, uznávání dalšího vzdělávání a částečného vzdělávání, vykonání závěrečné 

zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři. 

Část desátá (§115 až §121) - školské zařízení a školské služby, část se věnuje 

zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školským poradenským 

zařízením, školským výchovným a ubytovacím zařízením, školským zařízením 

pro zájmové vzdělávání a zařízením školního stravování. 

Část jedenáctá a dvanáctá (§122 až §140) - hmotné zabezpečení, odměny 

za produktivní činnost a úplata za vzdělávání a školské služby. Tato část se podrobně 

věnuje úplatě za vzdělávání a školské právnické osobě. 

Část třináctá a čtrnáctá (§141 až §163) - školský rejstřík a financování škola 

a školních zařízení ze státního rozpočtu. 

Část patnáct (§164 až §168) - část se věnuje pouze řediteli školy, školského 

zařízená a školské radě. 

Část šestnáct (§169 až §176) - ministerstva a česká školní inspekce. 

Část sedmnáctá (§177 až §182) - působnost územních samosprávních celků 

ve školství. 

Část osmnáctá (§182a) - přestupky. (Školské zákony, 2011) 

Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení 

„Vzdělávací soustavu tvoří školy a školská zařízení podle zákona Vzdělávací 

soustava, školy a školská zařízení a jejich právní postavení §7. 

Škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v §3. 

Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední škola (gymnázium, střední 

odborná škola a střední odborné učiliště), atd. Ministerstvo stanoví prováděcím právním 
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předpisem typy škol podle jejich zaměření pro účely jejich označování.“ (Školský 

zákon, str. 20, 2011) 

Podle znění tohoto zákona je za školu považována vzdělávací instituce, která 

poskytuje vzdělávání právě podle vzdělávacích programů, které jsou uvedeny v §3, tedy 

vzdělávání, jehož komplexní obsah, kvalita a výstup jsou přísně garantovány státem. 

Dle tohoto zákona nejsou za školu považovány instituce, které poskytují neformální 

vzdělávání (např. vzdělávací a jazykové kurzy). (Školský zákon, 2011) 

Právní postavení škol a různých školských zařízení 

„K §8 ustanovení vymezuje právní postavení škol a školských zařízení. Vychází 

z dosavadních právních předpisů a ze změn provedených v právním postavení obecních 

škol a školských zařízení v souvislosti s druhou etapou reformy veřejné správy a jejich 

povinným přechodem na právní subjektivitu k 1. 1. 2003 na základě č. 284/2002 Sb.“ 

(Školský zákon, str. 22, 2011) 

Zákon předpokládá, že školy a školská zařízení budou právnickými osobami 

(tedy až na některé výjimky uvedené v §8 odst. 3 a 4). Je třeba zdůraznit, že právní 

forma škol a školských zařízení nebude mít žádný vliv na jejich činnost a financování. 

Dále z tohoto ustanovení vyplývá, že školu a školské zařízení může zřídit 

jakákoliv fyzický nebo právnická osoba. Jménem státu vykonává funkci zřizovatele 

škola a školských zařízení pouze ministerstvo, Ministerstvo obrany, Ministerstvo 

spravedlnosti, Ministerstvo vnitra a v neposlední řadě Ministerstvo zahraničních věcí, 

a to vše v rozsahu stanoveném zákonem. (Školský zákon, 2011) 

Kdo řídí školu- ředitel/ředitelka 

Ředitel/ka je statutárním orgánem školské právnické osoby. Rozhoduje ve všech 

záležitostech, které úzce souvisejí s poskytováním vzdělávání a školských služeb, pokud 

to zákon nestanoví jinak. 

Ředitel/ředitelka 

 Řídící vedoucí pracovníci ve školství tedy ředitel či ředitelka jsou stále málo 

vnímanými, chápanými a v neposlední řadě málo oceňovanými postavami našich škol. 
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 Přitom právě na jejich bedrech spočívá taková zodpovědnost. Řídící pracovníci 

jsou lidé, kteří stojí na vrcholu pomyslné pyramidy celé školy, případně nějakého 

úseku, týmu, skupiny, lidé, kteří mají značnou odpovědnost za práci druhých.   

 V dnešní době se nějak automaticky počítá s tím, že ředitel školy všechno 

zvládne, postará se o finance, budovu, vybavení školy, najde a zaplatí kvalitní učitele, 

bude komunikovat s rodiči žáků, panem starostou nebo radními pro školství. 

Samozřejmě, že bude školu adekvátně reprezentovat a propagovat její práci. 

 Každý z nás škole rozumí, neboť prošel jejími lavicemi a ve škole či školách 

strávil značnou část svého života. Přesto však ani sebečastějšími jízdami vlakem 

nezískáme potřebnou kvalifikaci strojvůdce. Značný počet institucí připravuje 

vzdělávací programy rozdílné úrovně, aniž by si uvědomovaly nutnost uchopení této 

problematiky. (Lhotková, Trojan, Kitzberger, str. 12, 2012) 

 „Na světě není mnoho zemí, které by předaly ředitelům školy tak velikou míru 

odpovědnosti, jako je tomu u nás. Ředitel české školy by měl mít vzhledem 

k tak vysoké míře kompetencí v obou mnou popisovaných oblastech (kurikulum 

a rozpočet školy) také vysokou úroveň jednotlivých složek své vlastní kompetence, 

což v praxi často pokulhává. Jedná se především o situace, kdy míře autonomie 

neodpovídají mnohé právní předpisy, kterými je vedoucí řídící pracovník školy 

vázán“. (Lhotková, Trojan, Kitzberger, str. 12-13, 2012)  

Práva a povinnosti ředitele školy 

 Jedním ze základních předpisů, který řeší kompetence ředitele školy ve školské 

oblasti je zákon č.561/2004 Sb. (školský zákon). Zásadními prvky  tohoto zákona jsou 

§164 a §165, tyto paragrafy vymezují základní pravomoci, resp. povinnosti a práva 

ředitele školy. Mají také současně podstatný vliv na interpretaci celé řady dalších 

ustanovení zákona. 

 „Zvláště §164 uvádí rozsah některých pravomocí ředitele školy poměrně 

obecně a široce, podle něj ředitel školy mimo jiné: 

 Rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání 

a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak (v oblasti veřejného práva poměrně 



14 

 

málo časté - ustanovení vlastně ponechává řediteli školy široké kompetence ve všech 

záležitostech, a to pouze kromě případů, kdy ve školském zákonu najdeme některá 

výslovná omezení, kupříkladu podmínku, že ředitel je vázán stanoviskem zřizovatele 

či školské rady, případně souhlasem zákonného zástupce žáka apod.). 

 Odpovídá za to, že škola či školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské 

služby v souladu se školským zákonem a vzdělávacími programy, odpovídá 

za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, odpovídá 

za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky.“ (Lhotková, Trojan, Kitzberger, 

str. 46, 2012) 

 V §164, odst. 2 je řediteli svěřena pravomoc, zřizovat pedagogickou radu jako 

svůj poradní orgán. Ředitel s pedagogickou radou projednává všechny zásadní 

dokumenty a opatření, která se týkají veškeré vzdělávací činnosti školy. Rozhodování 

ředitele v těchto věcech však není absolutně podmíněno, tzn., že pro ně není 

vyžadován souhlas pedagogické rady. Takže i bez účasti ředitele jsou jeho rozhodnutí 

nepochybně platná.  

 „Případná možnost „vetovat“ rozhodnutí ředitele ze strany pedagogické rady 

by totiž byla v rozporu s předcházejícím odstavcem, kde je řediteli uložena (výše 

uvedená) nedílná odpovědnost (kterou pedagogická rada jako kolektivní orgán 

pochopitelně nést nemůže)“ (Lhotková, Trojan, Kitzberger, str. 46, 2012) 

 V §165 jsou vymezeny především stěžejní kompetence ředitele školy 

a školského zařízení. Právě tato část zákona se zabývá výkonem státní správy a určuje, 

ve kterých konkrétních rozhodnutích a případech ředitel sám vykonává státní správu. 

 Paragraf 165 obsahuje ještě další zásadní pravomoc, která je zároveň 

i povinností ředitele. Ředitel stanovuje organizaci a podmínky provozu školy 

a školského zařízení, tuto povinnost plní většinou vydáním nejrůznějších vnitřních 

předpisů organizace (školní řád, provozní řád, směrnice atd.) 

  



15 

 

 Jedním z dalších kolektivních poradních orgánů ředitele školy je školská rada. 

Vznik a činnost školské rady jsou upraveny v §167 a §168. Řadu kompetencí ředitele 

školy školská rada značně omezuje, protože: 

 „Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, 

 Schvaluje školní řád a stipendijním řád, 

 Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.“ (Lhotková, 

Trojan, Kitzberger, str. 48, 2012) 

 Je podstatné zmínit v souvislosti se školskou radou jednu pravomoc, která 

náleží jen samotným ředitelům škol, které nejsou zřizovány státem, krajem, obcí nebo 

svazkem obcí- v takovém případě plní ředitel částečně funkci zřizovatele, zřizuje 

konkrétně školskou radu, stanovuje počet jejich členů, vydává její volební 

řád a jmenuje třetinu jejich členů. (Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012) 

 Školský zákon se příliš nezabývá konkrétními pravomocemi ředitelů škol 

a školských zařízení v oblasti ekonomické, v § 165 pouze vypichuje obecnou 

odpovědnost ředitele za použití financí ze státního rozpočtu. 

Teoretické vymezení kompetencí 

 „Žádná klasifikace a seznam profesních kompetencí nemůže postihnout 

komplexnost činnosti řídícího pracovníka. Jeden z pramenů (Švec, 2005) uvádí, že stát 

se učitelem nelze podle návodu či příručky, u řídícího pracovníka můžeme uvažovat 

podobným způsobem. (Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012) 

 Termín kompetence je v současné době často používaný, proto někdy vyvolává 

pocit čehosi nadužívaného a zbytečně nahrazujícího původní česká slova, jako 

je znalost, vědomost a dovednost.“ (Lhotková, Trojan, Kitzberger, s. 22, 2012) 

 Termín kompetence obsahuje dva základní významy: první význam 

kompetencí v dříve používaném smyslu jako pravomoc a v novém významu, aktuálně 

více frekventovanějšímu významu je znalost a dovednost. (Lhotková, Trojan, 

Kitzberger, 2012) 
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 V anglicky psaných literaturách jsou známy dva významy, které se překládají 

do češtiny: competence (znalost, dovednost) nebo competency (vymezuje činnosti 

pracovníka určené organizační strukturou). (Lhotková, trojan, Kitzeberger, s. 23, 

2012) 

 „Slovo kompetence se používá v manažerské praxi ve dvojím smyslu - jednak 

jako rozsah pravomoci a jednak jako způsobilost k úloze. Jedná se tedy o následující 

dvě roviny termínu kompetence: 

1. Kompetence od jiného (příslušnost, pravomoc, odpovědnost) 

2. Kompetence od sebe (způsobilost, schopnost, dovednost)“. (Lhotková, Trojan, 

Kitzberger, str. 23, 2012) 

Ředitel a jeho kompetence 

Kompetence ředitele v oblasti vzdělávání 

 „K velké řadě dalších kompetencí každého ředitele školy nebo jakéhokoliv 

školského zařízení se týká přímo vlastního vzdělávání a procesů, které se vzděláváním 

úzce souvisejí. K obecným ustanovením školského zákona patří zejména následující: 

 Vydává školní vzdělávací program (§5) 

 Zpracovává výroční zprávu o činnosti školy za školní rok (§10) 

 Může zřídit funkci asistenta pedagoga (§16) 

 Může mimořádně nadaného žáka přeřadit do vyššího ročníku (§17) 

 Může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (§18) 

 Může (ze závažných důvodů) vyhlásit žáky nejvýše pět volných dnů 

ve školním roce (§24) 

 Vydává školní řád (v případě školy) nebo vnitřní řád (v případě školského 

zařízení), případně stipendijní řád (v případě střední nebo vyšší odborné 

školy)“ (Lhotková, Trojan, Kitzberger, str. 49, 2012) 
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 Vzájemně provázanou dvojici předpisů se školským zákonem tvoří zákon 

o pedagogických pracovnících (zákon č. 563/2004 Sb. O pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů). Zákon o pedagogických pracovnících 

se zabývá převážně předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, 

konkrétně se zabývá předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, 

jejich dalším postupným vzděláváním a kariérním postupem.   

 Jednou z velmi důležitých kompetencí ředitele školy či školského zařízení 

je stanovení týdenního rozsahu hodin přímé pedagogické činnosti, každému 

pedagogickému zaměstnanci. Ředitel buď stanoví týdenní rozsah hodin na celé období 

školního vyučování, nebo na pololetí školního vyučování (§23 zákona 

o pedagogických pracovnících). (Lhotková, Trojan, Kitzberger, 2012) 

 „Toto stanovení „úvazku“ má celou řadu dalších pracovněprávních souvislostí. 

Ředitel „veřejné“ školy je přitom vázán prováděcím právním předpisem, kterým 

je nařízení vlády č.75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučování, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti 

pedagogických pracovníků.“ (Lhotková, Trojan, Kitzberger, s. 49, 2012) 

 Ředitel školy mimo jiné odpovídá také za vytváření podmínek pro další 

vzdělávání pracovníků. Zákon mu tedy v této oblasti přisuzuje kompetenci 

organizovat další vzdělávání a zejména stanovit plán vzdělávání. (Lhotková, Trojan, 

Kitzberger, 2012) 

Kompetence ředitele školy jako zástupce zaměstnavatele 

 V našich podmínkách ředitel školy nebo školského zařízení vykonává zároveň 

funkci statutárního zástupce zaměstnavatele. Samozřejmě tedy nejdůležitějším 

předpisem, ze kterého tyto kompetence vyplývají je zákoník práce (zákon 

č. 262/2006 Sb., zákoník práce). 

 Pracovněprávní kompetence ředitele coby zaměstnavatele jsou velmi často 

doplňovány různými podmínkami. Smyslem těchto podmínek je především zajistit 

práva svým zaměstnancům, těm obzvlášť by měl ředitel věnovat značnou část svojí 

pozornosti. (Lhotková, Trojan, Kitzebrger, 2012) 
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 Za to, že škola či jiné školské zařízení poskytuje kvalitní vzdělávání 

a školské služby. 

 Dále odpovídá za odbornou pedagogickou úroveň vzdělávání 

a veškerých školských služeb. 

 Dále vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní 

inspekce a přijímá následná opatření 

 Odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole 

a školském zařízení. (Školský zákon, 2011) 

Je výslovně vymezeno, že ředitel školy či školského zařízení má plnou 

kompetenci rozhodnout ve všech záležitostech, které souvisejí se vzděláváním 

a školskými službami. 

Ředitel/ka školy si též zřizuje pedagogickou radu, kterou využívá jako svůj 

poradní orgán. Projednává s ním všechna zásadní opatření a pedagogické dokumenty, 

které se týkají komplexní vzdělávací činnosti. 

Zákon zavádí na rozdíl od současných právních předpisů pedagogickou radu 

jako poradní orgán ředitele školy. Tato rada bude zřizována povinně ve všech školách, 

veškeré náležitosti, týkající se jejího vzniku, složení a jednání, budou ponechány 

na rozhodnutí ředitele osobně. (Školský zákon, 2011) 

Příspěvkové organizace si tvoří vnitřní předpisy samy a vydávají 

je prostřednictvím svého statutárního orgánu – ředitele školy; organizačním složkám 

je vydává nadřízený orgán; v soukromých školách je může vytvářet ředitel. Ale protože 

většinou není statutárním orgánem školy, schvaluje a vydává je například správní rada.“ 

(Mikáč, Puškinová, str. 18, 2011) 

Směrnice a vnitřní předpisy ve školství 

„Směrnice školy vydává statutární orgán organizace, ředitel školy, jak už bylo 

zmíněno. Jsou právně závazné, pokud mezi jejich „vydavatelem“ a „příjemcem“ existuje 

vztah nadřízenosti a podřízenosti.“ (Mikáč, Puškinová, str. 9-10, 2011) 
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K nejdůležitějším směrnicím ve školství patří: 

 Školní řád, 

 Organizační řád, 

 Vnitřní platový předpis, 

 Školní výlety, 

 Ochrana majetku, 

 Směrnice k provozu školní jídelny, 

 Systém řízení rizik.  

Ředitel organizace pro vydání smysluplných směrnic musí: 

 Znát, které právní předpisy se zabývají oblastmi řízení, které 

chce ve směrnici ošetřit. 

 Vědět, zda směrnici vydat musí, protože to vyžaduje právní předpis nebo 

ji jen vydat může. 

 Umět rozpoznat činnosti, u kterých je vhodné ponechat si co nejširší pole 

působnosti, a zbytečně si nezužovat příjemně široké mantinely. Odlišit 

je od procesů, u kterých je naopak vhodné odlišit se od obecných 

podmínek, protože vlastní úprava může být pro něj výhodnější. A konečně 

musí být obeznámen s případy, kdy právní předpisy vydání vnitřních 

směrnic přímo předepisují. 

 Identifikovat činnosti svého zařízení, které je možné a vhodné upravit 

na své zcela konkrétní podmínky a vytvořit tak jedinečnou a zajímavou 

vzdělávací nabídku, odlišnou od konkurence.  

 Provádět tyto úpravy a konkretizaci bez chyb, bez porušení právních 

předpisů vyšší právní síly atak, aby minimalizoval rizika spojená 

s výkonem jeho činnosti.“ (Mikáč, Puškinová, str. 9-10, 2011)   

Směrnice a předpisy musí být vždy opatřeny následujícími informacemi: 

 „Název - zda je stanoven právním předpisem nebo je jen doporučený, 

volný. 
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 Související právní předpisy - vše se vztahem k vydání a obsahu interní 

směrnice. 

 Důvody pro vydání směrnice. 

 Rizika spojená s vydáním i nevydáním směrnice. 

 Lhůty a doby spojené s vydáním směrnice. 

 Případné sankce spojené se zanedbáním některé povinnosti - pokud 

směrnice není vytvořena, nebo byla vytvořena tak, že svým ustanovením 

porušila vyšší právní předpisy. 

 Poznatky oficiálních kontrolních orgánů. 

 Změny - nejdůležitější, principiální změny v právních předpisech 

v poslední době, které výrazně ovlivnily podobu určité směrnice. 

 Možný text směrnice.“ (Mikáč, Puškinová, str. 10, 2011)  

 „Směrnice slouží ke konkretizaci a stanovení podrobností, rozpracování 

určitých stereotypních postupů tak, aby bylo zajištěno jejich automatické provedení, 

chování zaměstnanců, ale přitom byl ponechán prostor pro jejich aktivitu, 

sebeuplatnění.“ (Mikáč, Puškinová, str. 19, 2011)  

 Ve velkých organizacích je rozdíl mezi směrnicí a řádem zřetelný, v takových 

to organizacích, je možnost vydávání směrnic delegovat na nižší vedoucí pracovníky.  

 Podstatné je, aby soustava vnitřních předpisů na škole vytvořila přehledný 

a srozumitelný systém pokynů, který důležitý pro správný chod organizace. 

 „Pokyny jsou na rozdíl od směrnic většinou časově omezené. Mohou se týkat 

jen některých útvarů organizace, mohou být tedy vydávány i zmocněnými vedoucími 

pracovníky organizačních úseků, na které byly delegovány určité pravomoci /zástupce 

ředitele pro teoretické vyučování, vedoucí vychovatelka atd.)    

 Směrnice je vydávaná pro celek, pokyn může být jen pro dílčí část. Slouží 

k rychlému, operativnímu vyřešení určitého problému, což lze snadno učinit 
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okamžitým dílčím pokynem. Ten by měl být platný jen do doby, než je změna 

zpracována jako systémové řešení do směrnice.“ (Mikáč, Puškinová, str. 20, 2011) 

Formální náležitosti směrnic 

 „Pro snadnější přehlednost je vhodné pro všechny předpisy vytvořit jednotnou 

podobu vzhledu dokumentu. Na první titulní straně by měly být uvedeny všechny 

důležité údaje, včetně data projednání, kdo předpis vytvořil, kdo jej schválil, data 

nabytí platnosti a účinnosti.“(Mikáč, Puškinová, str. 21, 2011) 

 Název školy,  

 Název směrnice, 

 Číslo jednací, 

 Skartační znak atd.  

Název organizace 

 „Uvádí se plný, nezkrácený název organizace podle zřizovací listiny, který 

musí být shodný s názvem uvedeným v rejstříku škol a v obchodním rejstříku, pokud 

je v něm škola zapsána.“ 

Nedostatky v praxi: 

 Uvádění nikoli názvu školy, ale poštovní doručovací adresy, 

 Název školy je často chybně zkracován. 

 MŠMT začalo zapisovat školy do tzv. sítě škol (předchůdce rejstříku škol). 

Zavedlo přesné a velmi přísné pravidlo, týkající se uvádění přesného názvu školy. 

MŠMT vyžaduje, aby se jím obce řídily také. 

Název směrnice 

 „Pokud vychází terminologie z příslušného právního předpisu, je nezbytné 

použít zcela přesný název – kolektivní smlouva, provozní řád, spisový řád, vnitřní řád 

školního zařízení, školní řád. Právní předpisy, ale většinou uvádějí jen neurčitý 

požadavek na slovní označení – například vnitřní předpis. Pak je tedy možné zvolit 

vlastní název a tím vlastně určit i obsah a rozsah předpisu.  
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 V praxi občas činí problémy změna terminologie. Tradiční pojmenování 

směrnice „klasifikační řád“ bylo používáno ještě dlouhou dobu po zániku právního 

předpisu, ze kterého byla jeho existence odvozována, a to přes to, že školský zákon 

nyní vyžaduje vhodnější označení takové části školního řádu – pravidla pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků a studentů (klasifikace je jen jednou možností, jak hodnotit 

žáka)“ (Mikáč, Puškinová, str. 21-22, 2011)   

Číslo jednací 

 „Směrnice bývají z praktických důvodů označovány pořadovými čísly 

v evidenci všech směrnic a číslem jednacím v evidenci všech dokumentů školy 

(v podacím deníku). V praxi se osvědčilo označování směrnic vlastní souvislou řadou 

pořadových čísel, bez ohledu na dobu vzniku a jejich dalších změn či doplňků.“ 

(Mikáč, Puškinová, str. 23, 2011) 

 Většina vnitřních směrnic je vydávána na dobu neurčitou, nemění se, pokud 

to není zapotřebí. Dokud se nezmění nějaký právní předpis nebo potřeby školy 

(organizační řád, školní řád, atd.) 

 „Způsob vytváření čísla jednacího není předepsán, organizace si může zvolit 

libovolný způsob. Číslo jednací může mít některou z následujících podob: 

a) Pořadové číslo ze vzestupné řady podacího deníku např. 456 

b) Stejné číslo s uvedením kalendářního roku   např. 456/2011delny 

c) Se značkou vyřizujícího oddělení    např. 456/2011- jídelna 

 Evidence dokumentů vedená v listinné podobě, zejména podací deník, je kniha 

vytvořená ze svázaných a očíslovaných listů tiskopisů, označená názvem původce, 

pro něhož je vedena, rokem, v němž je užívána a počtem všech listů; evidence 

se zabezpečuje proti odcizení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému nebo nahodilému 

přístupu, zničení nebo neoprávněnému zpracování údajů, jakož i proti jinému 

zneužití.“ (Mikáč, Puškinová, str. 24, 2011)  
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Spisový znak 

 „Spisový znak byl nově zaveden zákonem o archivnictví a vyhláškou 

o podrobnostech výkonu spisové služby. 

 Spisovým znakem se rozumí označení. Které zařazuje dokumenty do věcných 

skupin pro účely jejich budoucího vyhledávání, ukládání a vyřazování. Přehled 

spisových znaků je uveden ve spisovém a skartačním plánu organizace, většinou 

se přitom vychází ze vzorového spisového řádu, zpracovaného v roce 2004 archivy. 

(Mikáč, Puškinová, str. 25, 2011) 

Skartační znak 

 „Skartační znak vyjadřuje hodnotu dokumentu podle jeho obsahu a označuje 

způsob posouzení dokumentu ve skartačním řízení, to znamená při vyřazování 

dokumentu z archivu organizace.“ (Mikáč, Puškinová, str. 25, 2011)  

 „Skartační znak „A“ (archiv) se označuje dokument trvalé hodnoty, který 

bude ve skartačním řízení navržen k vybrání jako archiválie. 

 Skartační znak „S“ (stoupa) se označuje dokument bez trvalé hodnoty, jenž 

bude ve skartačním řízení navržen ke zničení. 

 Skartační znak „V“ (výběr) se označuje dokument, u kterého při jeho vzniku 

není zřejmé, co se s ním stane po uplynutí skartační lhůty- teprve při skartačním řízení 

bude posouzen a navržen buď k vybrání za archiválii, nebo ke zničení (zařazení do 

A nebo S). Dokument se označuje jedním skartačním znakem. (Mikáč, Puškinová, 

str. 25, 2011) 

Platnost 

 „Dokument se stává platným splněním dvou podmínek – připojením podpisu 

oprávněného pracovníka a dále vyhlášením (vydáním, zveřejněním) způsobem, který 

je v organizaci obvyklý. Platnost nastává splněním těchto dvou úkonů, nelze 

ji posunout zpětně nebo odložit do budoucna.“ (Mikáč, Puškinová, str. 26, 2011) 
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Účinnost 

 „Nabytí účinnosti k určitému datu znamená, že od tohoto data se dokumentem 

bude organizace řídit. Účinnost může být tedy odložena k jinému, pozdějšímu datu než 

je datum splatnosti. Dokument nemůže nabýt účinnosti dříve, než se stane platným, 

lidově řečeno – není přípustné dodatečné vytváření předpisů, antidatování.“ (Mikáč, 

Puškinová, str. 29, 2011) 

Text 

 „Samotný text by měl nést znaky právní normy, tj. 

 Normativnost (co má být vykonáno, kdo to má udělat, jakým způsobem), 

 Závaznost (povinnosti všech zaměstnanců nebo jen pedagogických, 

jen provozních, …),  

 Obecnost (neřeší konkrétní případ, ale musí vyhovovat pro situace, které 

se opakují, vztahují se na určitý okruh subjektů), 

 Vynutitelnost (sankce hrozící za nedodržování těchto norem).“ (Mikáč, 

Puškinová, str. 27, 2011) 

Mělo by být z formulací jednoznačně zřejmé: 

 Kdo má určitou povinnost, 

 Co má udělat, 

 Kdy, 

 Jak, 

 Komu potom předat výsledek své práce (tedy, kdo je oprávněn kontrolovat, 

 Co se stane, když to neudělá. 
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Členění textu 

 Můžeme text členit dvěma možnými způsoby. Jako první můžeme použít 

způsob, který je známý u právních předpisů ve Sbírce zákonů a členíme tedy text 

do oddílů, kapitol, článků, odstavců a písmen. Můžeme kombinovat velká a malá 

písmena, římské a arabské číslice. Znamená to tedy, že články a odstavce číslujeme, 

body označujeme písmeny abecedy. (Mikáč, Puškinová, str. 27, 2011) 

Proces vytváření směrnic 

Směrnice mají být: 

 Účelné, 

 Logicky uspořádané, 

 Dlouhodobě stabilní, 

 Stručné a věcné, 

 Konkrétní. 

 „Srozumitelné a jednoznačné formulace nesmí poskytovat možnost dvojího 

výkladu a nesmí být v rozporu s jinými právními předpisy, nemají tyto právní předpisy 

pouze opakovat. Předpisy nesmí ukládat nikomu více či méně povinností, dávat více 

či méně oprávnění, než zákon. 

 Do vytváření předpisů lze zapojit další zaměstnance, ale konečné rozhodnutí 

a schválení je pouze na řediteli, který je následně povinen předat všechny předpisy 

a směrnice ke schválení školské radě. V žádném případě nelze bez úprav převzít 

pro příspěvkové organizace směrnice platné v podnikatelské sféře, praxe je zde velmi 

odlišná.“ (Mikáč, Puškinová, str. 28, 2011).  

 Příspěvkové organizace vycházejí z údajů, které jsou dané Ministerstvem práce 

a sociálních věcí, oproti tomu v podnikatelské sféře pocházejí údaje z Ministerstva 

financí.    
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 „Nepříjemným fenoménem současné doby je rozdílný přístup některých 

institucí v rozdílných krajích. Výklad právních předpisů je v různých krajích 

odlišný, jsou zde jiné zvyklosti.  

 Kvalitu vytvořených předpisů může ovlivnit jak kladně, tak záporně samotný 

průběh jejich vytváření. Jeden krajní možný způsob představuje převzetí hotové 

směrnice odjinud a přijetí téměř beze změn pro vlastní potřebu školy. Je to rychlé 

a málo pracné, pohodlné a jako opatření před nečekanou kontrolou to většinou 

i postačí.“ (Mikáč, Puškinová, str. 29, 2011) 

 Je však možné, že i přes zcela bezchybné znění směrnice, se předpisy 

s organizací nespojily a nejsou dodržovány. Zaměstnanci je zkrátka nepřijali za své. 

A to zejména proto, že nerespektují místní zvyklosti a nebyly upraveny na vlastní 

podmínky organizace. 

 „Optimální je zapojení pracovníků školy do procesu vytváření směrnic. 

U školního řádu a pravidel hodnocení výsledků vzdělávání se osvědčilo i zapojení 

žáků a jejich rodičů. Výsledkem je sice kompromisní řešení, například pravidel pro 

hodnocení prospěchu žáků, ale pokud se pro jeho znění získají všechny zúčastněné 

strany, sníží se počet stížností na klasifikaci a hodnocení.“ (Mikáč, Puškinová, str. 29, 

2011) 

 Velmi náročnou prací je udržování směrnic v souladu s právními předpisy 

vyšší právní síly. Především promítat do nich všechny jejich změny. Při změnách 

se dodržuje postup přesný jako u směrnic nově vydaných: schválení, stanovení 

platnosti a účinnosti, projednání se zaměstnanci, prokazatelné seznámení atd. 

 Řád je předpis, kterým se v organizaci zavádějí a stabilizují důležité systémy, 

určuje se struktura a pravidla vnitřního života organizace. Řády mohou být 

organizačního typu, sociálního, technického, ekonomického – pracovní řád, spisový, 

prémiový řád, platový. (Mikáč, Puškinová, 2011) 

1. Školní řád 

 Školním řádem rozumíme zpravidla celospolečenskou normu požadavků 

na provoz školy (a to především požadavkům na chování žáků, učitelů a personálu). 
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Školní řád dále popisuje systém školy samé včetně učení, vnitřního provozu, chování 

účastníků vzdělávacího a výchovného procesu). Především fixuje, vzdělávací 

a výchovný systém, provází snahy o jeho inovaci, také reflektuje s určitým odstupem 

vnější změny, ale může také podporovat rozvoj školy v dalších letech. 

 Obecně tedy školní řád stanovuje základní pravidla vzájemného soužití 

ve škole. Určuje práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců, pedagogických 

pracovníků a dalších zaměstnanců školy. Zejména pak upravuje provoz s vnitřním 

režimem školy, podmínky pro bezpečnost žáků, ochraně zdraví žáků a v současné 

době také ochraně žáků před diskriminací a sociálně patologickými jevy. 

 Také stanovuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a chování 

žáků, včetně všech výchovných opatření. Z všeobecných charakteristik školních řádů 

a jejich vývoje vyplývá, že v tradici našeho školství dominuje zejména trend pojmout 

je převážně jako stanovené pravidel chování, která jsou doplňovány sankcemi za jejich 

porušování. (Solfronk, 2006) 

 Školní řád vydává ředitel školy. Nelze se od něj odchýlit, což činí neustále 

problémy školám, které ze setrvačnosti a z obavy ze změn mají tendence stále 

používat zastaralé pojmosloví, které bylo používáno ve starých předpisech.  

 Střední, základní, mateřské a další školy vytvářejí jako součást povinné 

dokumentace školy školní řád. Školská zařízení vydávají vnitřní řád školy. (Školský 

zákon, 2011) 

Školní řád – jeho jednotlivé části: 

Úvod školního řádu 

 Vzdělávání je založeno především na rovném přístupu ke vzdělávání, 

to znamená, bez jakékoliv diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyk 

či náboženství. Žáci si osvojují potřebné strategie učení, které je pozitivně motivují 

k celoživotnímu vzdělávání. Také se učí tvořivě myslet, přiměřeně řešit problémy, 

kterým jsou vystaveny, účinně komunikovat a co je důležité, učí se chránit svoje 

duševní a fyzické zdraví. 



28 

 

I. Pracovníci školy 

 Všichni zaměstnanci/pracovníci školy se řídí zásadami etického chování, 

poctivě dodržují právní normy, jednotlivé principy vzdělávání podle ŠVP a platných 

dokumentů, usilují o tu nejvyšší kvalitu své práce. 

II. Práva a povinnosti žáků 

III. Zákonní zástupci žáků 

IV. Provoz a vnitřní režim školy 

V. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

VI. Závěrečná ustanovení  

 Školní řád nebo vnitřní řád musí ředitel zveřejnit na přístupném místě ve škole 

nebo ve školském zařízení a především prokazatelným způsobem s ním seznámit 

všechny své zaměstnance, samozřejmě také žáky, studenty a musí také o jeho obsahu 

a důležitosti informovat zákonné zástupce nezletilých dětí a žáků. (Školský zákon, 

2011) 

Rizika 

 Školní řád se stává vždy předmětem inspekční kontroly ČŠI. Pokud řád 

na škole chybí nebo nesplňuje všechny nezbytné náležitosti dané §30 školského 

zákona, je to považováno za porušení zákona. 

 Školní řád je bezpochyby dokumentem, kterému je věnována největší 

pozornost. Jako jeden z mála dokumentu ho schvaluje školská rada (§168 školského 

zákona), musí být zveřejněn na přístupném místě a je sankčně vyžadováno 

prokazatelné seznámení žáků i rodičů s tímto důležitým dokumentem. Je také 

významným dokumentem pro stanovení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví, 

ochrany majetku a hodnocení výsledků vzdělávání. (Mikáč, Puškinová, 2011) 
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Lhůty, doby 

 Školní řád, výroční zprávy a také pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání 

schvaluje školská rada do 1 měsíce od jejich předložení ředitelem školy. Pokud 

se stane, že školská rada některý z dokumentů neschválí, ředitel předkládá dokument 

znovu k jeho projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednávání dokumentů 

se zúčastňuje zřizovatel. (Mikáč, Puškinová, 2011) 

Sankce 

 Nemá-li škola školní řád zpracován, jedná se o porušení školského zákona, toto 

hodnotí kontrolní orgán jako porušení povinnosti organizace. Další případné sankce 

pak vyplývají spíše z problémů, které mohou nastat kvůli chybnému stanovení 

podmínek ve školním řádu, např. ochrana zdraví a bezpečnosti dětí, majetku, atd.) 

(Mikáč, Puškinová, 2011) 

2. Organizační řád 

 „Nejvýznamnějším dokumentem je organizační řád, který určuje a popisuje 

organizační strukturu organizace jako celku i jejich dílčích útvarů.“ (Mikáč, 

Puškinová, str. 19, 2011)  

 „Organizační řád je základní dokument, který má za úkol stanovovat základní 

principy provozu organizace. Tyto principy jsou pak následně použity pro tvorbu 

dalších dokumentů. Z jednotlivých pravidel přijatých v organizačním řádu, následně 

vyplývá systém toku informací, který je podrobně popsaný ve spisovém řádu školy, 

stanovení počtu vedoucích pracovníků je rozpracováno v platovém předpisu, rozdělení 

kompetencí mezi vedoucími pracovníky se promítne do vlastního pracovního řádu 

školy a jednotlivých pracovních náplní.“ (Mikáč, Puškinová, str. 31, 2011) 

Rizika 

 Rizika organizačního řádu spočívají především v případném nesouladu 

organizačního řádu se skutečným provozem organizace. 
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Lhůty, doby a sankce 

 „Organizační řád společně se zřizovací listinou patří mezi základní dokumenty 

školy. Organizační řád by měl být upravován vždy, dojde-li ke změně ve zřizovací 

listině nebo ke změně organizační struktury organizace.“ (Mikáč, Puškinová, str. 31)  

Sankce 

Sankce nevyplývají z žádného právního předpisu. 

Působnost a zásady organizačního řádu 

 „Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, 

kompetence a z toho vyplývající práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců 

organizace, specifikuje základní úkoly, které jsou pro zařízení stanoveny ve zřizovací 

listině, stanoví řídící vazby v zařízení formou organizačního schématu, stanoví 

vzájemné vztahy podřízenosti a nadřízenosti a stanovuje systém organizace řízení, 

tj. řídících úrovní, poradních orgánů a podíl zaměstnanců na řízení.“ (Mikáč, 

Puškinová, str. 35, 2011) 

3. Vnitřní platový předpis 

 „Zákoník práce používá v § 305 odst. 1 pojem „vnitřní předpis“, což ale může 

být jakýkoli předpis organizace, který se týká pracovněprávních vztahů. Proto bývá 

obvykl tento název rozšířen na upřesňující vnitřní platový předpis.“ (Mikáč, 

Puškinová, str. 43, 2011) 

Související právní předpisy:  

 K souvisejícím právním předpisům vnitřního platového předpisu patří:  

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

 Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě, v platném znění. 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění 
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Důvody pro vydání směrnice 

 „Některá ustanovení právních předpisů, zejména zákoníku práce a nařízení 

vlády č.564/2006 Sb. jsou velmi obecná a lze je různě vykládat. Některá ustanovení 

přímo předpokládají, že je bude organizace pro své podmínky konkretizovat proto 

je vhodné, stanovit vnitřním předpisem vlastní pravidla.“ (Mikáč, Puškinová, str. 44, 

2011) 

Rizika  

 „Chybně stanovená nebo mechanicky převzatá pravidla usnadní kontrolním 

orgánům činnost, okamžitě je zřejmé, jaké údaje mají ověřit. Předpisy je nezbytné 

se změnou právních předpisů včas a správně aktualizovat opomenutí může vést 

k chybným výpočtům platů (mezd). „ (Mikáč, Puškinová, str. 44, 2011) 

Sankce 

 „Vydání vnitřního platového předpisu není povinností organizace, jen 

možností. Pokud předpis organizace nevydá, nejde o porušení žádného právního 

předpisu, kontrolní orgán to nemůže hodnotit jako porušení povinností organizace.“ 

(Mikáč, Puškinová, str. 44, 2011)   

4. Školní výlety 

 Název, by měl vyjadřovat pro jaký typ akce je směrnice vydávána, to znamená, 

pro které akce je závazná. 

Související právní předpisy: 

 Zákon č.262/2 2006 Sb., Zákoník práce v platném znění. Tento zákon 

je důležitý hlavně pro stanovení charakteru pracovně právních vztahů osob, 

které jsou činné na akci, dále pak jejich odměňování a posouzení charakteru 

jejich práce. 

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

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

 Vyhláška č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech 

plnění povinné školní docházky, v platném znění. „Škola může v souladu 



32 

 

se školním vzdělávacím programem organizovat zotavovací pobyty žáků 

ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, výjezdy 

do zahraničí a další akce související s výchovně vzdělávací činností.“ 

(Mikáč, Puškinová, str. 104, 2011) 

Důvody pro vydání směrnice 

 Důvodem k vydání této směrnice je povinnost stanovit podmínky pracovní 

cesty a zajistit poučení pracovníků o BOZ na akci. 

Rizika 

 U těchto mimoškolních akcí jsou rizika opravdu značně velká, poukazují 

na to časté stížnosti rodičů, jejich podané trestní oznámení na školu za nedostatečné 

zajištění bezpečnosti dětí. 

Lhůty a doby 

 Nejsou stanoveny. (Mikáč, Puškinová, 2011) 

 

Sankce 

 Povinností organizace není vydání této směrnice, je však povinností vedoucího 

pracovníka stanovit podmínky pracovní cesty a poučení všech účastníků o BOZ. 

5. Ochrana majetku 

 Název této směrnice není žádným právním předpisem předepsán. Podstatou 

této směrnice je technické zabezpečení již existujícího hmotného majetku. V širším 

pojetí směrnice kontroluje, zda jsou finanční prostředky využívány v souladu 

s ustanovením školského zákona a jiných právních předpisů. 

Související právní předpisy: 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, §248 - §264, §302,  

§306 v této směrnici se sumarizuje a konkretizuje technické opatřené 

zaměstnavatele pro zajištění majetku. 
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 Vyhláška č.263/2007 Sb., kterou stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol 

a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. 

 Zákon č.40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění. Tato směrnice definuje 

trestné činy při správě cizího majetku a s nimi spojené tresty odnětí svobody. 

Důvody pro vydání této směrnice 

 V zákoníku práce je stanovena přímo povinnost zabezpečit přijetí opatření 

k ochraně majetku zaměstnavatele (§302). (Mikáč, Puškinová, 2011) 

Rizika 

 U těchto směrnic nastává riziko v tom, že pojišťovny mohou odmítnout plnění 

z pojistné smlouvy, pokud nebyly řádně dodrženy podmínky pojistné smlouvy. 

Lhůty, doby 

 Právními předpisy není stanovena povinnost vydání této směrnice, proto tedy 

nemá ani žádnou lhůtu, která by byla spojena s právy nebo povinnostmi při ochraně 

majetku školy. 

Sankce 

 Vydání této směrnice nestanovují žádné právní předpisy, pokud však nastane 

případ, že dojde k poškození či ztrátě majetku, pak je prováděno šetření, které 

zkoumá, zda nedošlo k porušení nebo zanedbání povinnosti ředitele. 

6. Směrnice k provozu školní jídelny 

 Tato směrnice v žádném případě neřeší přípravy a výdeje stravy, přihlašování 

a placení. Zabývá se jenom specifickými problémy, které mohou nastat, pokud škola 

vykonává dohled v místnosti, kde strávníci konzumují jídlo. 

Související právní předpis: 

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

a odborném jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. „Stanovuje 

povinnosti vytvořit školní řád jako soubor pravidel zajišťujících bezpečnost 



34 

 

dětí při všech činnostech školy (§30). Stanovuje povinnosti ředitele školy 

zajistit dohled nad žáky ve školském zařízení, tedy povinnost vedoucí školní 

jídelny zajistit dohled nad stravujícími se žáky. (§164 odst. 1 písm.h), (Mikáč, 

Puškinová, str. 192, 2011) 

Důvody pro vydání této směrnice  

 Zajistit dohled nad žáky – strávníky přísluší vždy právě právnické osobě, která 

vykonává činnost zařízení školních stravování. (Mikáč, Puškinová, 2011) 

Rizika 

 Pokud není dostatečně zabezpečen dohled nad žáky, kteří se stravují ve školní 

jídelně, v takovém případě jde o porušení právních předpisů, zejména §29 odst. 

2 školského zákona. (Mikáč, Puškinová, 2011) 

Lhůty, doby 

 V této oblasti nestanovují právní předpisy žádné lhůty. 

Sankce 

 Sankce za porušení této směrnice vyplývají především z charakteru škod, které 

mohou za provozu vzniknout např. úrazy při uklouznutí na kluzké podlaze atd. 

7. Náklady na reprezentaci školy 

 Přímo název samotné směrnice určuje podstatu a hlavně účelovost směrnice. 

U některých výdajů může vzniknout určitá pochybnost, zda nejde o dary, tyto výdaje 

je možné čerpat a následně a zaúčtovat až tehdy, pokud jsou označeny jako náklady 

na reprezentaci školy.  

 V takovém případě se nejedná o obcházení zákona nebo skrývání skutečné 

podstaty, uvedené řešení umožňuje například zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

v platném znění. (Mikáč, Puškinová, 2011). 

 „Ten uvádí, že za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který 

je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu 

nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané 
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hodnoty nepřesahuje 500 Kč, a který není s výjimkou tichého vína předmětem 

spotřební daně (§25 odst.1 písm.t).“ ( Mikáč, Puškinová, str. 199, 2011) 

Související právní předpisy: 

 Zákon č.250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

v platném znění. Zde je uvedeno, že příspěvková organizace nemá 

oprávnění poskytovat dary jiným subjektům, jedinou výjimku tvoří obvyklé 

peněžité nebo věcné dary jejím zaměstnancům a jiným osobám z fondu 

kulturních a sociálních potřeb (§37) dané organizace. (Mikáč, Puškinová, 

2011) 

Důvody pro vydání směrnice 

 Hlavním důvodem je zajistit prostředky pro výdaje, bez kterých se škola 

při svém provozu neobejde. Škola musí čerpat tyto prostředky v souladu s právními 

předpisy, hospodárně a účelně. (Mikáč, Puškinová, 2011) 

Rizika 

 Ať už je to poskytnutí darů nebo třeba neobratné označení a následné 

zaúčtování výdajů může být označeno jako závažné porušení právních předpisů, z toho 

vyplývají velmi negativní dopady na samotného ředitele školy či školského zařízení. 

(Mikáč, Puškinová, 2011) 

Lhůty, doby 

 Tato směrnice není povinně stanovena právními předpisy, tudíž nejsou určeny 

ani žádné lhůty v této oblasti 

Sankce 

 Právě možný postih samotného ředitele za špatné hospodaření školy. 

8. Systém řízení rizik 

 Název směrnice naznačuje, že organizace neponechává výskyt rizik a zároveň 

nepříznivé působení těchto rizik náhodě.  

  



36 

 

Související právní předpisy: 

 Zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění. „Zákoník práce 

stanovuje obecnou povinnost vedoucích zaměstnanců řídit a kontrolovat práci 

zaměstnanců a jejich pracovní výsledky. V oblasti rizik se zaměřuje 

především na rizika v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví.“ (Mikáč, 

Puškinová, str. 205, 2011) 

 Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném 

znění. 

 Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole, v platném znění. 

 Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v tomto zákoně je přesně 

definováno, že pokud škola zajistí potřebná opatření k prevenci veškerých 

rizik, dopustí se tímto právního deliktu. 

Důvody pro vydání směrnice 

 Sledování veškerých oblastí rizik je přímo dáno zákonem. 

Rizika 

 U rizik se především hovoří o škodách způsobených na majetku. Zda jim bylo 

možné předejít vytvořením různých preventivních opatření. (Mikáč, Puškinová, 2001) 

Lhůty, doby 

 Nejsou stanoveny. 

Sankce 

 V případě, že organizace nezajistí přijetí opatření k prevenci různých rizik, 

může být tato situace posuzována jako správní delikt. Sankci lze v takovém to případě 

uložit až do výše 2 milionu korun (§17 zákona o inspekci práce). (Mikáč, Puškinová, 

str. 207, 2011) 
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BOZP a Požární ochrana 

 BOZP neboli bezpečnost a ochrana zdraví při práci, spočívá hlavně 

ve vytváření podmínek pro výkon práce v bezpečných a samozřejmě ve zdraví 

neohrožujícím prostředí. Jedná se o úplné vyloučení působení nevhodných pracovních 

podmínek na zaměstnance a respektování základních požadavků na pracoviště 

a pracovní podmínky, ne bezpečnost technických zařízení, organizace práce a pracovní 

postupy. 

 Plnou zodpovědnost za zajištění takových podmínek nese ředitel školy 

(statutární orgán). Povinnost ředitel školy nemůžu přenést na nikoho jiného, ani když, 

si škola najme externí firmu na plnění úkolů z oblasti BOZP, leží plná odpovědnost 

stále na řediteli. (Valenta, 2010) 

 Ředitel je povinen vést přehlednou základní dokumentaci k BOZP, aby bylo 

možné snadno sledovat a hodnotit stav BOZP. Dokumentaci BOZP, kterou 

je zaměstnavatel povinen vést zejména patří tyto dokumenty: 

 „Směrnice k zajištění BOZP 

 Doklady o stavu budovy a všech dalších prostor, zejména doklady 

o kolaudaci budov, dílen, laboratoři, tělocvičny, atd. a stavební plány 

objektů, 

 Doklady o každoročních předepsaných prověrkách bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na všech pracovištích zaměstnavatele, 

 Zprávy o předepsaných revizích, zkouškách, kontrolách technických 

zařízení a vybavení, 

 Dokumentace ke kotelně a provozu, 

 Školní řád, řád dílen, laboratoří, tělocvičen, odborných učeben, atd. 

 Evidence pracovní doby včetně přesčasové práce,  

 Kniha úrazů, 

 Záznamy o pracovních a školních úrazech, 

 Přehled pracovních a školních úrazů a jejich odškodňování, 

 Evidence uznaných nemocí z povolání, 

 Dokumentace pracovní způsobilosti, 

 Kniha závad 
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 Rozvrh dozorů nad žáky 

 Zápisy o výsledcích kontrol provedených příslušnými orgány, např. IP, 

orgány ochrany veřejného zdraví, SDIBP, 

 Zajištění první pomoci, 

 Deník kontrol BOZP, 

 Provozní řád (dle ustanovení §7 zákona č.258/2000 Sb.)“ (Valenta, 

str. 295 - 296, 2010) 

 Zaměstnavatel sám určuje obsah a četnost školení o právních a dalších 

předpisech potřebných k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

a způsob ověřování znalosti všech zaměstnanců organizace a vedení 

dokumentace o provedení školení. (Valenta, 2010)   

  „Ustanovení §103 odst. 2 a 3 ZP ukládá zaměstnavateli povinnost zajistit 

školení zaměstnanců z právních a bezpečnostních předpisů, ověřovat znalosti, 

vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování. Ustanovení §106 odst. 4 ZP pak ukládá 

povinnost zaměstnancům ve vztahu k BOZP, zejména účastnit se školení, dodržovat 

předpisy, se kterými byli řádné seznámení.“ (Valenta, str. 307, 2010) 

Požární ochrana  

 „V ustanovení §349 odst. 1 ZP je uvedena definice pojmu právních 

a bezpečnostních předpisů, ve kterých jsou mimo jiné uvedeny i předpisy o požární 

ochraně. Podle ustanovení §102 odst. 6 ZP mají zaměstnavatelé přijímat opatření 

ke zdolávání mimořádných událostí, do kterých zahrnuje havárie, požáry, povodně 

a jiné.“ (Valenta, str. 307, 2010) 

 Tyto předpisy řeší především zajištění požární bezpečnosti u fyzických 

a právnických osob, ve školách je tedy nutné jim věnovat zvýšenou pozornost, právě 

proto že školy se do značné míry podílejí na vytváření správných návyků a reakcí 

u žáků, ti je pak budou využívat celý život. (Valenta, 2010) 

 Hodnotitelé škol, inspektoři, kontrolní pracovníci, projektoví manažeři 

 „Kolik nedorozumění vzniká z pouhého nepochopení role ČŠI a nastavení 

kritérií a vůbec základního smyslu a vymezení této instituce. Česká inspekce má jinak 

vymezenou svoji činnost než obdobný orgán například v severských zemích, mnoho 
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pedagogických pracovníků tento fakt odmítá vzít na vědomí. Proto leckdy přichází 

moment zklamaného očekávání, kdy učitel čeká pochvalu po kontrolované hodině 

a ono nic.“ (Lhotková, Trojan, Kitzberger, s. 16, 2012) 

ČŠI- Česká školní inspekce 

 „Ustanovení §174 školského zákona vymezuje působnost České školní 

inspekce, a to zejména působnost hodnotící a kontrolní. Česká školní inspekce 

je správním úřadem, který může v souladu s ustanovením čl. 2 odst. 2 Listiny 

základních práv a svobod uplatňovat své kompetence pouze v případech a v mezích 

stanovených zákonem.“ (Valenta, str. 81, 2010) 

 Česká školní inspekce a její působnost je vztažena na všechny druhy škol 

a školských zařízení, které jsou zařazeny do rejstříku škol a rejstříku školských 

zařízení, a to bez ohledu na to, kdo je zřizovatelem. Takovým nejvýznamnějším 

vodítkem pro hodnocení škol Českou školní inspekcí jsou výsledky, které zpracovává 

samotná organizace (škola, školské zařízení). 

 Inspekční činnost je vykonávána především na základě plánů hlavních úkolů 

na příslušný rok. (Valenta, 2010) 

 „Česká školní inspekce podpůrně podle zákona č. 552/ 1991 Sb., o státní 

kontrole, v platném znění, který stanoví mimo jiné i bližší okolnosti týkající 

se zpracování protokolu.“ (Valenta, str. 81, 2011) 

 Výsledky svých jednotlivých šetření předává Česká školní inspekce 

jak zřizovateli, tak školské radě. Školský zákon přesně vymezuje a definuje funkce 

školního inspektora a kontrolního pracovníka. Vychází přitom ze skutečnosti, že tyto 

osoby jsou státními zaměstnanci ve smyslu zákona č. 218/2002 Sb. (Valenta, 2010) 

 „Zákon ukládá důležitou povinnost osob, u nichž byla provedena inspekční 

činnost přijmout opatření, k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti, 

a to bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí.“ 

(Valenty, str. 82, 2010) 
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 Každý inspektor by měl umět rozlišit kvalitního a nekvalitního ředitele, podle 

celé řady kritérií, než jakými jsou jen formální nepřímé nástroje. Tímto autorita celého 

inspekčního týmu a objektivita hodnocení řídícího pracovníka vzroste. (Lhotková, 

Trojan, Kitzbereger, 2012) 

 „Dostali jsme se díky projektovým výzvám ESF do situace, kdy řadu řídících 

kompetencí přebírají projektoví manažeři bez pedagogického či manažerského 

vzdělání. Pedagogický pracovník má konkrétně popsané předpoklady výkonu 

své práce, stejně tak ředitel školy. Projektový manažer stojící v čele velikého 

vzdělávacího projektu nemá kladeny žádné podmínky vzdělání či praxe.“ (Lhotková, 

Trojan, Kitzbergerová, str. 17, 2012) 
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3 PŘEDSTAVENÍ VYBRANÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

3.1 Popis subjektu 

Základní škola Lutín 

Příspěvková organizace 

Adresa:  Školní 80 

                783 49 Lutín 

Ředitelka: Mgr. Lenka Soušková 

Telefon:  +420 585 751 379 

                 +420774 019 030 

                 +420 774 019 031 

IČO: 70 98 62 07 

e-mail: zslutin.info@zsms.lutin.cz 

 Základní škola Lutín se sídlem na adrese Školní 80, 783 49 Lutín vznikla 

ke dni 1. 9. 1994 a sdružuje základní školu, mateřskou školu, školní družinu a školní 

jídelnu. Dnes se na škole vyučuje dle školních vzdělávacích programů: 

 „Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Lutín (1., 2., 3., 5., 

6., 7., 8. ročník). 

 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Lutín (4., 5., 9. 

Ročník)
1
 

                                                           
1 Zdroj: Současnost. ZŠ A MŠ LUTÍN PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Základní 

škola Lutín: příspěvková organizace [online]. © 2014 [cit. 2014-04-06]. Dostupné z: 

http://zs.lutin.cz/skola/soucasnost 

 

http://zs.lutin.cz/skola/soucasnost
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 V současné době školu navštěvuje 328 žáků, kteří jsou rozděleni do 16ti tříd 

(9 tříd je na I. stupni, 7 tříd je na II. stupni), žáci studují ve třech vzájemně 

propojených budovách (stará škola, nová budova a pavilon Pv). První stupeň 

navštěvuje 187 žáků v 9 třídách, na druhém stupni je 141 žáků v 7mi třídách. 

 Na jejich výchově a vzdělávání se podílí 22 pedagogů (ŘŠ, ZŘŠ, učitelé 

na I. a II. stupni). 

 Škola má celkem 24 učeben, z toho je 8 učeben odborných (učebna Fyziky 

a Chemie, učebna PC, cvičná kuchyňka, dílny, tělocvična, učebna keramiky a ZUŠ), 

učebna na staré budově (stará budova - 8 tříd, přízemí NB - 2 učebny, 1. patro NB -

 6 učeben, 2. patro NB - 6 učeben, pavilon Pv - 2 učebny). 

 Celkový provoz školy zabezpečuje 6 provozních zaměstnanců (samostatná 

administrativní pracovnice, školník a uklízečky). 

 Základním předmětem činnosti školy dle zřizovací listiny je poskytování 

výchovy a vzdělávání. Škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů 

uvedených v §3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění. 

 Škola se při svém řízení řídí především základními organizačními předpisy, 

vede také jejich evidenci. V této organizace jsou všechny předpisy a dokumenty 

zveřejňovány na obvyklém místě ve sborovně. Kde jsou snadno přístupné všem 

zaměstnancům. 

 Povinností každého zaměstnance organizace je, toto místo pravidelně sledovat, 

se zveřejňovanými materiály se seznámit a seznámení potvrdit vlastnoručním 

podpisem na přiložené prezenční listině. 
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4 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU ORGANIZACE 

4.1 Organizační struktura 

Základní a Mateřská škola Lutín, Školní 80, 783 49 Lutín je příspěvková organizace. 

1. Vedoucí zaměstnanci školy: §124, odst. 1 ZP 

 Ředitelka školy: Mgr. Lenka Soušková - je statutární orgán základní školy 

Lutín. Řídí celou organizaci, jedná v právních vztazích jejím jménem. Řídí a provádí 

kontrolu všech zaměstnanců organizace. Také zodpovídá za provoz školy a výsledky 

výchovně - vzdělávací činnosti. Ředitelka školy má práva a povinnosti, které 

bezprostředně vyplývají z této funkce v souladu s pracovněprávními předpisy.    

 Zástupce ředitelky školy: Mgr. Kateřina Mrázková - zástupce statutárního 

orgánu. Zastupuje ředitele základní školy Lutín v plném rozsahu. Řídí a kontroluje 

provozní úsek, všechny pedagogické pracovníky. Zejména řídí, organizuje 

a zabezpečuje přidělené úkoly běžného provozu školy. Zástupce ředitele školy 

v neposlední řadě provádí hodnocení všech pedagogických zaměstnanců. 

 Školník: Antonín Dozrál - řídí, organizuje a kontroluje provedení práce svých 

zaměstnanců. Určuje úkoly, organizuje činnost provozního úseku školy, zajišťuje 

především jeho materiálně-technické zabezpečení a hodnotí práci svých zaměstnanců, 

tedy zaměstnanců celého provozního úseku.             

 Vedoucí školní jídelny: Lada Kuchařová - vedoucí školní jídelny zodpovídá 

za řízení organizační jednotky školní jídelna. Zajišťuje zejména bezproblémový 

provoz školní jídelny, hodnotí své zaměstnance, zodpovídá za kvalitní personální, 

ekonomické, materiálně-technické podmínky pro činnost školní jídelny. 

2. Zaměstnanci, kteří jsou oprávnění řídit, organizovat, ale také kontrolovat 

práci ostatních zaměstnanců: §124, odst. 4 ZP: 

Vedoucí vychovatelka - kontroluje a řídí práci všech vychovatelek ve školní družině. 

Vedoucí kuchařka - kontroluje a řídí práci všech zaměstnanců školní kuchyně. 
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3. Provozní útvary základní školy Lutín 

I. Základní škola 

II. Školní družina 

III. Školní jídelna 

. I. Základní škola 

Vedení školy - ředitelka, zástupkyně ředitele, školník, vedoucí vychovatelka, 

vedoucí školní jídelny. 

I. Stupeň ZŠ – pedagogičtí pracovníci 

II. Stupeň ZŠ – pedagogičtí pracovníci 

III. Provozní útvar- školník, uklízečky 

Školní družina - vedoucí vychovatelka, vychovatelky. 

Školní jídelna - vedoucí školní jídelny, vedoucí kuchařka, kuchařka, pomocné síly. 

4.2 Školní řád ZŠ Lutín pro školní rok 2013/2014 

 Školní řád je v souladu se zněním ustanovení §30, zákona č.561/2004 Sb., 

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

zákon) v platném znění, vydává ředitel ZŠ Lutín. Přílohou školního řádu ZŠ Lutín jsou 

„Pravidla hodnocení žáků“ 

Obsah Školního řádu ZŠ Lutín 

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných 

vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky, 

2. Provoz a vnitřní režim školy, 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků, 

5. Platnost školního řádu. 
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Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ve škole a pravidla vzájemných vztahů 

žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky: 

 V prvním bodě školního řádu jsou přesně definována práva a povinnosti žáků 

na ZŠ Lutín, práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole, vztahy mezi žáky, 

zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky školy. 

Provoz a vnitřní režim školy: 

 Ve  druhém bodě (Provoz a vnitřní režim školy) jsou zaznamenána všeobecná 

ustanovení, která se týkají rozpisu budov a složení školy. Základní škola Lutín má pět 

budov. Ve staré budově ZŠ je 8 učeben s 8 kmenovými třídami a tělocvičnou. V nové 

budově je 10 učeben s 8mi kmenovými třídami. V budově ŠD je 5 učeben. 

ŠD má 4 oddělení. 

            V pavilonu Pč jsou 2 učebny: dílna Pč a keramická dílna. V 1. poschodí 

je k dispozici společenský sál. Součástí školy je také skleník u tohoto pavilonu.  

 Základní škola je otevřena denně od 6,50 hod. ŠD otvírá v 6,00 hod., 

kdy začíná provoz ŠD. Toto neplatí v době prázdnin. Všechny budovy se uzavírají 

ihned po ukončení provozu. Budovy jsou uzamčeny, klíče mají ředitel školy, zástupce 

ředitele, vedoucí vychovatelka ŠD, vedoucí učitelka MŠ a školník. Od budovy 

ŠD mají klíče vychovatelky ŠD a uklízečka. Klíče od MŠ mají rovněž učitelky 

MŠ, školnice a uklízečka. 

 Budovy školy jsou opatřeny bezpečnostním signalizačním zařízením, které 

smí obsluhovat jen k tomu určení zaměstnanci (ŘŠ, ZŘŠ, školník, vedoucí učitelka 

MŠ, aj.). Zařízení po skončení provozu ve škole zapíná a ráno vypíná školník. 

 Vyučování na ZŠ začíná v 8,00 hod., vyučovací hodina trvá 45 minut, malé 

přestávky 10 minut, velká (mezi 2. a 3. hodinou) 20 minut. Polední přestávka trvá 

60 minut.  

  Provoz školy v době mimo vyučování (pronájmy místností jiným organizacím 

apod.) a provoz v tělocvičně v době mimo vyučování v pracovních dnech musí být 

ukončen do 22,00 hod. Školní hřiště je v době mimo vyučování v provozu v měsících 
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září – listopad a březen – červen, v době od skončení výuky ZŠ dle Provozního řádu. 

V případě, že je přítomen správce školního hřiště i o víkendech, v sobotu a v neděli, 

je ve výše uvedených měsících provoz v době od 9,00 hod. do 18,00 hodin. Celý 

provoz školního hřiště se řídí Provozním řádem. Otvírání a zavírání budovy 

ZŠ při cvičení v tělocvičně -  mimoškolní činnosti zajišťuje vedoucí cvičení, který 

má zapůjčený klíč od vchodu ze dvora. 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí: 

 Třetí bod zahrnuje směrnici BOZP, která se dále dělí na bezpečnost a ochranu 

zdraví žáků, záznam o školním úrazu (kniha úrazů je uložena na stále stejném místě 

ve velké sborovně a zodpovídá za ní zdravotník školy), záznam o úrazu, hlášení úrazu, 

zasílání záznamu o úrazu (zákonnému zástupci žáka a zdravotní pojišťovně).  

 Dalším důležitým bodem je ochrana žáka před sociálně-patologickými jevy. 

Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují 

konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, 

uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 

Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků: 

 V bodě čtyři jsou uvedeny podmínky zacházení s majetkem školy ze strany 

žáků. V posledním pátém bodě je uvedena platnost školního řádu ZŠ Lutín. (Školní 

řád, 2013/2014) 

Platnost školního řádu: 

Školní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2013. 

Klasifikační řád ZŠ Lutín 

Klasifikační řád je součástí Školního řádu ZŠ Lutín. 

 V návaznosti na §51, §52 §53, §54 a §55, zákona č. 561/2004, Vyhlášky ze dne 

18. 1. 2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění školní docházky 

dále jen Školský zákon a ŠVP a ve snaze vymezit jasná pravidla pro klasifikaci 
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a hodnocení žáků vydává ředitel ZŠ Lutín, Školní 80, následující Vnitřní klasifikační 

řád školy: 

Článek I. 

 V prvním článku jsou obsaženy zásady klasifikace. Zásady tvoří metodické 

pomůcky pro pedagogické pracovníky ZŠ Lutín. 

Článek II. 

 Ve druhém článku jsou rozepsány jednotlivé stupně klasifikace a chování žáků: 

Klasifikace a prospěch: 

1. – výborný 

2 – chvalitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatečný 

5 - nedostatečný 

Chování žáků:  

 Stupeň 1 (velmi dobré) 

Stupeň 2 (uspokojivé) 

Stupeň 3 (neuspokojivé) 

Dalším stupněm je celkové hodnocení žáků: 

a) prospěl (a) s vyznamenáním, 

b)prospěl (a), 

c) neprospěl (a), 

d) nehodnocen (a). 

Článek III. 

Komisionální přezkoušení 

 Komisionální přezkoušení nastává tehdy, má-li zákonný zástupce pochybnosti 

o správnosti a spravedlnosti hodnocení žáka. Může nejpozději do 5 ti pracovních dnů 
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ode dne, kdy se výsledky hodnocení dítěte dozvěděl požádat ředitele o komisionální 

přezkoušení. 

Článek IV: 

Opravné zkoušky: 

 Žáci devátých ročníků a žáci, kteří na daném stupni základní školy neopakovali 

ročník, dále žáci, kteří na konci druhého pololetí neprospěli a to nejvýše ze dvou 

povinných předmětů. Výjimku tvoří předměty výchovného zaměření, tak konají 

opravné zkoušky, které mají podobu komisionální zkoušky. Pokud se žák nedostaví 

na konání opravné zkoušky je automaticky hodnocen jako neprospěl. (Školní řád 

ZŠ Lutín, 2013/2014) 

 4.3 Provozní řád školní družiny ZŠ Lutín 

Provoz školní družiny 

Obecná ustanovení: Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném 

znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice určuje pravidla 

provozu, stanoví režim školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky 

a má informativní funkci pro rodiče.   

 Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 

Sb. o zájmovém vzdělávání.  (Provozní řád školní družiny při ZŠ Lutín, 2013/2014) 

Poslání školní družiny 

 Ve vyučovacích dnech tvoří školní družina jakýsi mezistupeň mezi výukou 

ve škole a výchovou v rodině. Není však pokračováním školního vyučování, má jistá 

specifika. Hlavním posláním školní družiny je zajistit žákům různé zájmové činnosti, 

odpočinek, relaxaci a v neposlední řadě také dohled nad žáky, který zajišťují 

vychovatelky. 
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Přihlašování dětí do ŠD 

O zařazení dítěte (žáka) do školní družiny rozhoduje ředitelka školy 

Mgr. Lenka Soušková, rozhoduje tak na základě zákona č.561/2004 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, které jsou v souladu s vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání. 

Zápisní lístek: 

Zápisní lístek je interním dokumentem ŠD, udává vychovatelkám jasně 

prokazatelné informace, kdo a v kolik hodin bude dítě vyzvedávat ze ŠD. 

Režim školní družiny: 

Režim školní družiny je rozdělen do jednotlivých úseků provozu ŠD: 

Ranní činnosti: 

6:30 – 7:20 hod. – rekreační činnosti, hry, stavebnice, zpěv, kreslení, čtení. 

7:20 – 7:25 hod. – úklid pomůcek do herny. 

7:35 hod. – převedení žáků do příslušných budov školy. 

Přechod žáků na oběd: 

11.40 – 13.00 hod.: Hygiena, přechod do jídelny a společné stolování. 

Odpočinková činnost: 

12.30 – 13.30 hod.: Klidná, pohybově i psychicky nenáročná. 

Výchovně vzdělávací činnost: 

13.30 – 15.00 hod.: Činnosti, které v rámci oddělení ŠD tvoří odpočinkové, rekreační, 

zájmové činnosti. 

Odchod žáků ze ŠD: 

15.00 – 16:00 hod.: V tuto dobu jsou děti vydávány rodičům nebo jiným osobám, 

které jsou uvedeny na zápisním lístku. (Provozní řád ŠD při ZŠ Lutín, 2013/2014) 



50 

 

 Provoz školní družiny začíná v 6,30 hodin ráno a končí v 16,00 odpoledne. 

Provoz je zabezpečován 5 vychovatelkami. Pedagogové ZŠ Lutín předávají žáky 

po skončení dopoledního i odpoledního vyučování vychovatelkám.       

 Součástí Provozního řádu ŠD je docházka dětí do ŠD, přehled výchovně 

vzdělávacích akcí, pitný režim a chování dětí.  

4.4 Provozní řád školní jídelny ZŠ Lutín 

Školní jídelna při ZŠ: 

Obecná ustanovení: 

 Školní jídelna ZŠ Lutín je umístěna v budově školní družiny, v přízemí 

a suterénu. V přízemí budovy je jídelna pro žáky, varna, jídelna pro cizí strávníky, 

šatna zaměstnanců, denní místnost pro vedoucí kuchařku, kancelář vedoucí ŠJ, hrubá 

přípravna masa, umývárna, sprchový kout, WC a výtah.  

 V suterénu se nachází sklad materiálu, archiv, strojovna výtahu, sklad papíru, 

chladicí box na zeleninu, lednice na maso, mrazící pulty, strojovna vzduchotechniky 

a kuchyňské zařízení, sklad brambor a zeleniny, sklad suchých potravin. Příjem 

a výdej zboží zabezpečuje nákladní výtah. 

Provoz ve školní jídelně: 

 Provoz ve školní jídelně je zabezpečován 6 pracovnicemi, tj: vedoucí ŠJ, 

2 kuchařky a 3 pracovnice provozu jídelny. Do zaměstnání nastupují dle vypsaného 

rozvrhu pracovní doby, v případě potřeby (příprava náročnějšího jídla). 

 Po příchodu do zaměstnání se pracovnice převlékají do předepsaných 

pracovních oděvů, obuvi a zaznamenají svůj příchod do zaměstnání do knihy 

docházky, které je vždy umístěna v denní místnosti vedoucí kuchařky. V případě 

přerušení pracovní činnosti a odchodu mimo pracoviště (návštěva lékaře atd.) není 

dovoleno odcházet v pracovním oblečení. 

 Přihlášky a odhlášky obědů přijímá vedoucí ŠJ, v době její nepřítomnosti 

pověřená osoba a to nejpozději den předem do 14:00 hodin. 
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Výdej obědu se provádí následujícím organizačním způsobem: 

11:00 – 11:15 hod. DPS (dům s pečovatelskou službou) 

11:15- 11:45 hod. ostatní cizí strávníci a nemocné děti do jídlo-nosičů 

11:45- 13:00 hod. Obec Lutín a ostatní cizí strávníci v jídelně pro cizí strávníky 

11:45- 14:00 žáci a zaměstnanci školy dle rozvrhu vyučovacích hodin  

14:00-14:15 zaměstnanci ŠJ 

Vlastní organizace provozu ve školní jídelně Lutín: 

 Strávníci do jídelny vstupují v klidu a slušně, zbytečně nemluví, ve frontě 

nepředbíhají, nestrkají se, zachovávají klid. Strávník si vezme tác, na který uloží 

příbor a celé hlavní jídlo a odnese si jej ke stolu. Po obědě odnese tác k umývárně 

nádobí, odloží příbor do připraveného koše a talíř do odkládacího okénka.  

 Je zakázáno, aby strávníci vynášeli jídlo ze školní jídelny. Při rozlití polévky 

či nápoje nebo rozbití nádob požádá strávník dohlížející paní uklízečku, popřípadě 

personál školní kuchyně o úklidové prostředky a uklidí po sobě. Případný úraz hlásí 

strávník vyučujícímu, který má dozor v jídelně. Další důležité podmínky pro zajištění 

ochrany zdraví a bezpečnosti žáků jsou uvedeny ve školním řádu. 

 Dozor v jídelně nad strávníky zajišťují vyučující nebo vychovatelé školní 

družiny. Rozpis jednotlivých dozorů je vyvěšen ve školní jídelně. 

 V jídelně je vyvěšen jídelní lístek na týden dopředu, veškeré připomínky 

k provozu ŠJ je možné projednat s vedoucí jídelny. 

 Ve školní jídelně se vaří 2 hlavní jídla, ze kterých je možno si vybírat. 

Objednávání a výdej jídel je zajištěn výdejními terminály. Strávníci se poukazují 

stravovacími kartami nebo čipy. 

 Po skončení výdeje, pokud zůstanou nevydané obědy, mají pracovnice školní 

jídelny možnost odkoupit si zbylý oběd. Za správné rozdělení a evidenci zodpovídá 

vedoucí kuchařka. Technické závady zaznamenává vedoucí kuchařka do deníku závad. 
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 Provozní řád školní jídelny ještě obsahuje: Sanitární řád, informace pro 

strávníky a pracovní dobu zaměstnanců to vše je uvedeno v příloze provozního řádu. 

(Provozní řád ZŠ Lutín, 2013/2014) 
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5 DOPORUČENÍ 

 

Východiskem pro návrhovou část diplomové práce jsou výsledky dotazníkového 

šetření „Soustava vnitřních předpisů organizace“. Průzkum je soustředěn na názory 

zaměstnanců na soustavu vnitřních předpisů organizace ZŠ Lutín, příspěvkové 

organizace a jejich vyhodnocení, resp. názory na aktuálnost předpisů, srozumitelnost 

atd.  

5.1 Průzkum  

Hlavním cílem průzkumu dotazníku „Soustava vnitřních předpisů organizace“ 

je zjistit a zhodnotit přístup zaměstnanců školy k soustavě vnitřních předpisů organizace 

ZŠ Lutín, příspěvkové organizace.  

5.1.1 Shromáždění dat  

Údaje a názory zaměstnanců ZŠ Lutín, příspěvkové organizace byly získány 

pomocí dotazníkové metody sběru dat. Zaměstnanci obdrželi dotazník, který 

je anonymní a obsahuje dvacet otázek. Otázky byly předem pozorně připraveny, 

formulovány a seřazeny. Metoda anonymního dotazníkového šetření byla zvolena jako 

nejvhodnější varianta získání dat od zaměstnanců ZŠ Lutín, příspěvkové organizace.  

Dotazník je složen z následujících typů otázek: 

 Strukturované: jedná se o otázky, které mají dopředu vybráno několik 

možností odpovědí. 

 Výčtové: otázky, které mají dopředu vybráno několik možností 

odpovědí, ovšem zaměstnanec ZŠ Lutín, příspěvkové organizace může 

zvolit zároveň několik možností. 

 Otevřené: zaměstnanec ZŠ Lutín, příspěvkové organizace na otázky 

odpovídá dle vlastního názoru. 

 Dichotomické: zaměstnanec ZŠ Lutín, příspěvkové organizace může 

zvolit pouze jednu ze dvou vzájemně se vylučujících odpovědí. 
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Dotazník „Soustava vnitřních předpisů organizace“ byl rozdělen i podle 

obsahové stránky získávaných údajů a názorů.  

5.1.2 Dotazníky  

Průzkum „Soustava vnitřních předpisů organizace“ byl realizován pomocí 

dotazníkové metody. Vlastní sběr dat byl proveden v únoru 2014 a následné zpracování 

dotazníků v únoru a březnu 2014. Cílovou skupinou jsou zaměstnanci ZŠ Lutín, 

příspěvkové organizace v počtu 42 zaměstnanců. Dotazníky zaměstnanci vyplňovali 

anonymně a dotazník zpět vyplněný vrátilo 34 zaměstnanců. Návratnost dotazníku byla 

tedy 80,95 %.  

Samotné vyplnění dotazníků probíhalo na ZŠ Lutín, příspěvkové organizaci 

a většina zaměstnanců se k vyplnění stavěla velmi vstřícně. Dotazníky byly následně 

zpět vybrány druhý den. Vyplnění dotazníku trvalo zaměstnancům 10 až 15 minut. 

Poté bylo provedeno zpracování dotazníků. Odpovědi byly vyhodnoceny 

na základě statistických metod.  

5.1.3 Demografické údaje respondentů ZŠ Lutín, příspěvkové organizace  

Rozložení respondentů ZŠ Lutín, příspěvkové organizace podle pohlaví 

Tab. 5-1 Složení respondentů podle pohlaví 

Respondenti ZŠ Lutín abs.  %  

Muž 1 2,94 % 

Žena 33 97,06 % 

Celkem 34 100 % 

Tab. 5-1 Složení respondentů podle pohlaví
2
 

Z celkového počtu 34 respondentů jsou 33 respondentů ženy a 1 muž.  

  

                                                           
2
 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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Rozložení respondentů ZŠ Lutín, příspěvkové organizace podle věkových kategorií 

Respondenti ZŠ Lutín abs.  %  

Do 30 let 3 8,82 % 

Od 31 let do 40 let 9 26,47 % 

Od 41 let do 50 let 14 41,18 % 

Více než 51 let 8 23,53 % 

Celkem 34 100 % 

Tab. 5-2 Složení respondentů podle věkových kategorií
3
 

Zaměstnanci ZŠ Lutín, příspěvkové organizace byli rozděleni do čtyř věkových 

kategorií. Nejvíce zastoupenou kategorií je kategorie „Od 41 let do 50 let“, a to v počtu 

14 zaměstnanců. Naopak nejméně zastoupenou kategorií je kategorie „Do 30 let“. 

Rozložení respondentů ZŠ Lutín, příspěvkové organizace podle pracovní pozice 

Respondenti ZŠ Lutín abs.  %  

Učitelé 19 55,88 % 

Ostatní zaměstnanci 15 44,12 % 

Celkem 34 100% 

Tab. 5-3 Složení respondentů podle pracovní pozice
4
 

Zaměstnanci ZŠ Lutín, příspěvkové organizace byli rozděleni podle pracovní 

pozice na dvě kategorie. Do první kategorie byli zařazeni učitelé a do druhé kategorie 

ostatní zaměstnanci. V ZŠ Lutín, příspěvkové organizaci pracuje 19 učitelů a zároveň 

dalších 15 ostatních zaměstnanců. 

  

                                                           
3
 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  

4
 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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Rozložení respondentů ZŠ Lutín, příspěvkové organizace podle délky pracovního 

 poměru 

Respondenti ZŠ Lutín abs.  %  

Do 2 let 2 5,88 % 

Od 2 let do 5 let 2 5,88 % 

Od 5 let do 10 let 9 26,47 % 

Od 10 let do 20 let 13 38,24 % 

Více než 20 let 8 23,53 % 

Celkem 34 100 % 

Tab. 5-4 Složení respondentů podle délky pracovního poměru
5
 

Rozložení respondentů ZŠ Lutín, příspěvkové organizace podle délky 

pracovního poměru ukazuje, že nejčastěji jsou zaměstnanci v pracovním poměru 

zaměstnáni mezi 10 až 20 lety, a to v celkovém počtu 13 dotázaných. 

                                                           
5
 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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 5.1.4 Stanovení hypotéz   

Při stanovení hypotéz bylo vycházeno z vlastních názorů a předpokladů. 

Na základě formulovaných hypotéz byl sestaven dotazník, celkem byly formulovány 

čtyři hypotézy. 

H1  

Zaměstnanci – pedagogové jsou s vnitřními směrnicemi organizace seznámeni lépe 

než ostatní zaměstnanci 

 

H2 

Více než 30 % respondentů se setkalo během svého pracovního poměru v základní 

škole se situací, která nebyla řešena vnitřními předpisy školy. Ve všech případech 

se jedná o zaměstnance – učitele. 

 

H3 

Zaměstnanci školy starší 41 let jsou s novými předpisy školy či jejich změnami 

seznamováni osobně. 

 

H4 

Zaměstnanci – pedagogové jsou vedením častěji kontrolováni, zda dodržují školní 

předpisy 
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 5.1.5 Analýza dat získaných dotazováním zaměstnanců ZŠ Lutín    

Analýza dat je uspořádána podle položek a otázek v dotazníku „Soustava 

vnitřních předpisů organizace“. 

Otázka č. 1 

Jste seznámen/-a se všemi vnitřními směrnicemi ZŠ Lutín, příspěvkové organizace?  

Otázka č. 1 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Ano 9 47,37 % 10 66,67 % 

Spíše ano  9 47,37 % 5 33,33 % 

Spíše ne 1 5,26 % 0 0 % 

Ne  0 0 % 0 0 % 

Celkem 19 100 % 15 100% 

Tab. 5-5 Seznámení respondentů s vnitřními směrnicemi
6
 

 

 

Graf 5-1: Seznámení respondentů s vnitřními směrnicemi
 7

 

                                                           
6
 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  

7
 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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Z tabulky 5-5 a grafu 5-1 vyplývá, že 97,06 % zaměstnanců ZŠ Lutín, 

příspěvkové organizace je nebo spíše je seznámeno se všemi vnitřními směrnicemi 

ZŠ Lutín. Z odpovědí lze dedukovat, že ačkoliv je většina se směrnicemi seznámena, 

celých 41 % respondentů má pochybnosti. 

Otázka č. 2 

Jakým způsobem jste byl/-a seznámen/a s vnitřními směrnicemi ZŠ Lutín,  příspěvkové 

 organizace po přijetí do pracovního poměru?  

Otázka č. 2 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Seznámil jsem se sám 1 5,26 % 0 0 % 

Bylo provedeno školení 11 57,89 % 13 86,67 % 

S některými sám, jinak 

školení  6 31,58 % 2 13,33 % 

Jinak 1 5,26 % 0 0 % 

Celkem 19 100 % 15 100 % 

Tab. 5-6 Způsob seznámení respondentů s vnitřními směrnicemi
8
 

 

 

Graf 5-2: Způsob seznámení respondentů s vnitřními směrnicemi
9
 

                                                           
8
 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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Z porovnávání výsledků vychází najevo, že u 70,59 % zaměstnanců ZŠ Lutín, 

příspěvkové organizace bylo provedeno školení ohledně vnitřních směrnic po přijetí 

do pracovního poměru.  

Zvláštní je, že po nástupu do pracovního poměru, byli proškoleni všichni 

nepedagogičtí pracovníci, ovšem pedagogové pouze ze 78,95 %. Výsledky k otázce 

č. 2 korespondují se závěry předchozí otázky. 

Otázka č. 3 

Jste informován/a vedením o změnách vnitřních směrnic ZŠ Lutín, příspěvkové 

 organizace?  

Otázka č. 3 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Ano, jsem 15 78,95 % 15 100 % 

Ne, nejsem 4 21,05 % 0 0 % 

Jiné 0 0 % 0 0 % 

Celkem 19 100 % 15 100 % 

Tab. 5-7 Informovanost o změnách vnitřních směrnic ZŠ Lutín
10

 

 

Graf 5-3: Informovanost o změnách vnitřních směrnic ZŠ Lutín
11

 

                                                                                                                                                                                     
9
 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  

10
 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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Z porovnávání výsledků vychází najevo, že u 70,59 % zaměstnanců ZŠ Lutín, 

příspěvkové organizace bylo provedeno školení ohledně vnitřních směrnic po přijetí 

do pracovního poměru.  

Zvláštní je, že po nástupu do pracovního poměru, byli proškoleni všichni 

nepedagogičtí pracovníci, ovšem pedagogové pouze ze 78,95 %. Výsledky k otázce 

č. 3 korespondují se závěry předchozí otázky. 

Otázka č. 4 

Jak často jste seznamováni s obsahem vnitro-organizačních směrnic?  

Otázka č. 4 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Při každé změně vnitřní 

směrnice 13 68,42 % 12 80 % 

Pravidelně jednou do roka 5 26,32 % 3 20 % 

Jiné 1 5,26 % 0 0 % 

Celkem 19 100 % 15 100 % 

Tab. 5-8 Četnost seznamování s obsahem vnitro-organizačních směrnic
12

 

 
Graf 5-4: Četnost seznamování s obsahem vnitro-organizačních směrnic

13
 

                                                                                                                                                                                     
11

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  

12
 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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Z výsledků je zřejmé, že 73,53 % zaměstnanců ZŠ Lutín, příspěvkové 

organizace je seznámeno s každou změnou vnitřních směrnic, 23,53 % zaměstnanců 

je pravidelně seznámeno se změnami jednou ročně. 

Otázka č. 5 

Jedná se pouze o zběžné informace nebo o důkladné školení?    

Otázka č. 5 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Pouze o zběžné informace 15 78,95 % 5 33,33 % 

Důkladné školení  4 21,05 % 9 60 % 

Jiné 0 0 % 1 6,67 % 

Celkem 19 100 % 15 100 % 

Tab. 5-9 Intenzita nových školení
14

 

 
Graf 5-5: Intenzita nových školení

15
 

Z průzkumu mezi zaměstnanci ZŠ Lutín vyplývá, že více než polovina z nich 

dostává pouze zběžné informace o změnách směrnic. Jeden zaměstnanec uvádí, 

                                                                                                                                                                                     
13

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  

14
 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  

15
 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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že směrnice, které se přímo týkají jeho pracovní náplně, studuje pečlivě, ostatní pouze 

zběžně.   

Otázka č. 6 

Jakým způsobem jste informován/-a o změně vnitřního předpisu školy či o vydání 

 nového předpisu?  

Otázka č. 6 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Osobní sdělení 17 68 % 14 93,33 % 

Oběžník 4 16 % 1 6,67 % 

Email 3 12 % 0 0 % 

Informační systém 1 4 % 0 0 % 

Náhodně 0 0 % 0 0 % 

Jinak 0 0 % 0 0 % 

Celkem 25 100 % 15 100 % 

Tab. 5-10 Způsob informovanosti o změnách vnitřních směrnic ZŠ Lutín
16

 

Při změnách vnitřních předpisů a směrnic je 68 % pedagogických a 93,33 % 

nepedagogických pracovníků informováno osobně. Z celkového počtu 5 zaměstnanců 

následně čte oběžníky školy a 3 zaměstnanci dostanou změny přes email.  

Stejně jako v předchozích otázkách je vidět, že nepedagogičtí pracovníci jsou 

lépe seznamováni se změnami směrnic. Lze předpokládat, že při změně směrnic 

je ředitelem školy poslán i email všem zaměstnancům, ovšem z odpovědí vyplývá, 

že pouze 3 zaměstnanci emaily pročítají. 

  

                                                           
16

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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Otázka č. 7 

Jak hodnotíte přehlednost systému vnitřních směrnic ZŠ Lutín, příspěvkové 

 organizace?  

Otázka č. 7 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Systém je přehledný 8 42,11 % 9 60 % 

Systém není přehledný 0 0 % 0 0 % 

Nemohu posoudit 11 57,89 % 6 40 % 

Celkem 19 100 % 15 100 % 

Tab. 5-11 Hodnocení přehlednosti systému vnitřních směrnic
17

 

 
Graf 5-6: Hodnocení přehlednosti systému vnitřních směrnic

18
 

Z porovnávání bylo zjištěno, že přesně polovina zaměstnanců ZŠ Lutín hodnotí 

systém směrnic jako přehledný, druhá polovina nemohla tento údaj posoudit. Ani jeden 

zaměstnanec ZŠ Lutín neshledává systém nepřehledným. 

Dle výše uvedených otázek a jejich závěrů lze považovat za domněnku, 

že zaměstnanci jsou seznamováni vždy s konkrétními dílčími směrnicemi, 

                                                           
17

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  

18
 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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ale ne se směrnicemi jako celkem, tzn. všemi najednou. Zůstává otázkou, 

zda zaměstnanci směrnice školy znají jako celek.   

Otázka č. 8 

Existují způsoby chování, které Vám ve vnitřních směrnicích ZŠ Lutín, příspěvkové 

 organizace chybí?  

Otázka č. 8 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Ano, podle mne existují 0 0 % 3 20 % 

Ne, myslím, že ve směrnici 

nic nechybí  12 63,16 % 6 40 % 

Nevím 7 36,84 % 6 40 % 

Celkem 19 100 % 15 100 % 

Tab. 5-12 Absence způsobů chování ve vnitřních směrnicích
19

 

 
Graf 5-7: Absence způsobů chování ve vnitřních směrnicích

20
 

Z celkového počtu 34 respondentů se 52,94 % domnívá, že ve směrnicích 

nic nechybí a dalších 38,24 % zaměstnanců neví. Pouhých 8,82 % zaměstnanců 

si myslí, že směrnice nejsou kompletní, a to z řad nepedagogických zaměstnanců. 

                                                           
19

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  

20
 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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Žádný ze zmíněných zaměstnanců neuvedl, která směrnice podle něj není kompletní, 

či která chybí. 

Otázka č. 9 

Setkal/a jste se ve své praxi se situací, kterou nebylo možné řešit podle norem vnitřní 

 směrnice ZŠ Lutín, příspěvkové organizace?  

Otázka č. 9 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Ne, nesetkal/-a 17 89,47 % 14 93,33 % 

Ano, setkal/-a 2 10,53 % 1 6,67 % 

Celkem 19 100 % 15 100 % 

Tab. 5-13 Setkání se situací, která nebyla možná řešit podle norem vnitřní směrnice
21

 

 
Graf 5-8: Setkání se situací, která nebyla možná řešit podle norem vnitřní směrnice

22
 

31 respondentů ZŠ Lutín se ve své praxi nesetkali se situací, kterou by neuměli 

vyřešit podle směrnic a vnitřních předpisů. Se situací se již setkali dva pedagogičtí 

a jeden nepedagogický pracovník. Mezi uvedené příklady byly zmíněny příliš časté 

neomluvené hodiny, úrazy vzniklé na školních výletech či lyžařském výcviku 

a v neposlední řadě šikana mezi žáky.  

                                                           
21

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  

22
 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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Otázka č. 10 

Máte dojem, že vnitřní směrnice ZŠ Lutín, příspěvkové organizace jsou v souladu 

 s provozem?  

Otázka č. 10 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Ano, jsou 17 89,47 % 8 53,33 % 

Jsou téměř vždy   2 10,53 % 7 46,67 % 

Jsou jen zřídka kdy 0 0 % 0 0 % 

Ne, nejsou 0 0 % 0 0 % 

Celkem 19 100 % 15 100 % 

Tab. 5-14 Vnitřní směrnice v souladu s provozem
23

 

 
Graf 5-9: Vnitřní směrnice v souladu s provozem

24
 

Z odpovědí je zřejmé, že zaměstnanci ZŠ Lutín hodnotí směrnice spíše kladně 

a v souladu s provozem školy. Žádný ze zaměstnanců neuvedl negativní odpověď. 

  

                                                           
23

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  

24
 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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Otázka č. 11 

Jaké oblasti provozu školy upravují vnitřní směrnice?   

Otázka č. 11 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Vzdělávání  12 22,64 % 6 9,68 % 

Výchova  12 22,64 % 8 12,90 % 

BOZP 16 30,19 % 8 12,90 % 

Hygiena 2 3,77 % 6 9,68 % 

Školní řád 6 11,32 % 6 9,68 % 

Ochrana dětí 4 7,55 % 6 9,68 % 

Klasifikace 1 1,89 % 6 9,68 % 

Archivace 0 0 % 7 11,29 % 

Stravování 0 0 % 9 14,52 % 

Celkem 53 100 % 62 100 % 

Tab. 5-15 Oblasti vnitřních směrnic ZŠ Lutín
25

 

Z výsledků dotazníku u pedagogických pracovníků se ukázalo, že nejvíce jsou 

upraveny směrnice školy v oblasti BOZP, vzdělávání a výchovy. Ostatní zaměstnanci 

školy se zaměřili na směrnice týkající se stravování, výchovy a BOZP.  

Výsledky hodnocení otázky č. 11 mohou být značně ovlivněny tím faktorem, 

že zaměstnanci ZŠ Lutín nejlépe uvedené směrnice znají, popř. se s nimi nejčastěji 

setkávají. 

  

                                                           
25

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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Otázka č. 12 

Jaké vnitřní předpisy školy se vztahují na výkon právě Vaší pracovní pozice?  

Otázka č. 12 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Školní řád 17 23,61 % 9 24,32 % 

Náplň práce 11 15,27 % 0 0 % 

BOZP 17 23,61 % 10 27,02 % 

Spisový řád 0 0 % 6 16,21 % 

Kolektivní smlouva 10 13,88 % 6 16,21 % 

Klasifikace 17 23,61 % 0 0 % 

Archivace 0 0 % 0 0 % 

Stravování 0 0 % 6 16,21 % 

Celkem 72 100 % 37 100 % 

Tab. 5-16 Výkon profese a vnitřní směrnice ZŠ Lutín
26

 

Otázka č. 12 je otevřenou otázkou, při zpracování údajů do tabulky číslo 5-16 

byly sumarizovány všechny odpovědi od respondentů. Pedagogové nejčastěji uvedli 

školní řád, BOZP a klasifikaci. Nepedagogičtí zaměstnanci ZŠ Lutín k výkonu 

své profese nejvíce používají BOZP.  Pro 16 respondentů je také důležitá kolektivní 

smlouva. Nejméně používané směrnice jsou z oblasti archivace a spisového řádu.  

Otázka č. 13 

Myslíte si, že vnitřní směrnice ZŠ Lutín, příspěvkové organizace jsou snadno přístupné 

 pro zaměstnance, rodiče i žáky?  

Otázka č. 13 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Ano 12 63,16 % 10 66,67 % 

Ne  0 0 % 0 0 % 

Nemohu posoudit 7 36,84 % 5 33,33 % 

Celkem 19 100 % 15 100 % 

Tab. 5-17 Přístupnost vnitřní směrnice
27

 

                                                           
26

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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Graf 5-10: Přístupnost vnitřní směrnice

28
 

V odpovědích na otázku č. 13 se respondenti ZŠ Lutín shodli na snadné 

přístupnosti vnitřních směrnic jak pro samotné zaměstnance, tak i pro žáky ZŠ Lutín 

a jejich rodiče, a to z 64,71 %. Zbylých 35,29 % zaměstnanců nemohou dostupnost 

směrnic pro žáky a rodiče posoudit, ačkoliv jsou ve velké většině seznamováni se 

směrnicemi a  zdají se jim lehce přístupné. 

 Směrnice školy ZŠ Lutín jsou vyvěšeny na chodbách školy, ve sborovně 

a u ředitele školy. Žáci si mohou směrnice nastudovat každý školní den, rodiče pouze 

při návštěvě školy. Internetové stránky ZŠ Lutín informace o směrnicích neobsahují.  

  

                                                                                                                                                                                     
27

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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Otázka č. 14 

Myslíte si, že žáci vždy respektují vnitřní směrnice ZŠ Lutín, příspěvkové organizace?  

Otázka č. 14 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Ano, vždy 0 0 % 0 0 % 

Téměř vždy  19 100 % 15 100 % 

Jen zřídka  0 0 % 0 0 % 

Spíše ne 0 0 % 0 0 % 

Celkem 19 100 % 15 100 % 

Tab. 5-18 Žáci a vnitřní směrnice ZŠ Lutín
29

 

Všech 34 respondentů se domnívá, že žáci ZŠ Lutín téměř vždy respektují 

vnitřní směrnice školy. Pedagogové se přiklánějí při porušení směrnic žáky k důvodu 

špatné morálky žáků, nepedagogičtí zaměstnanci poukazují na neznalost směrnic 

u žáků. 

Otázka č. 15 

Jak často vedení školy kontroluje Vaše dodržování vnitřních předpisů?  

Otázka č. 15 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Pravidelně 5 26,32 % 4 26,67 % 

Průběžně 5 26,32 % 4 26,67 % 

Jednou za rok 4 21,05 % 5 33,33 % 

Nevím 4 21,05 % 2 13,33 % 

Nekontroluje 1 5,26 % 0 0 % 

Celkem 19 100 % 15 100 % 

Tab. 5-19 Četnost kontrol dodržování vnitřních předpisů ZŠ Lutín
30

 

                                                           
29

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  

30
 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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Graf 5-11: Četnost kontrol dodržování vnitřních předpisů

31
 

Z porovnávání výsledků vychází najevo, že vedení školy ZŠ Lutín kontroluje 

dodržování vnitřních předpisů zaměstnanci z 26,47 % pravidelně a z 26,47 % průběžně. 

Stejné procento zaměstnanců uvádí, že je vedením kontrolováno jednou ročně.  

Zaměstnanci jsou kontrolováni pravidelně, minimálně jednou ročně, a to formou 

testu. 

Otázka č. 16 

Jaké závěry vyvozuje ředitel školy z důvodu porušení směrnic zaměstnancem?  

Otázka č. 16 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Domluva 4 21,05 % 4 22,22 % 

Osobní jednání 2 10,53 % 2 11,11 % 

Dle směrnic 1 5,26 % 5 27,78 % 

Nemám zkušenosti 12 63,16 % 0 0 % 

Finanční postih 0 0 % 5 27,78 % 

Vytýkací dopis 0 0 % 2 11,11 % 

Celkem 19 100 % 18 100 % 

Tab. 5-20 Závěry z důvodu porušení směrnic respondentem
32

 

                                                           
31

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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 Graf 5-12: Závěry z důvodu porušení směrnic respondentem

33
 

Z porovnávání výsledků vychází najevo, že 21,62 % zaměstnanců ZŠ Lutín, 

příspěvkové organizace uvádí jako vyvození důsledků při porušení směrnic řešení 

domluvou. Dalších 10,81 % zaměstnanců se při odpovědi přiklonilo k osobnímu 

jednání. Pět nepedagogických pracovníků má zkušenosti s finančním postihem 

a dva nepedagogičtí pracovníci uvedli vytýkací dopis. 32,43 % zaměstnanců 

s porušením směrnic a závěrům nemá žádné zkušenosti.   

Ředitelka školy se zcela jistě drží vnitřních předpisů při odhalení nedodržování 

směrnic a pravděpodobně využívá veškeré nápravné prostředky, které mu směrnice 

umožňují použít. 

  

                                                                                                                                                                                     
32

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  

33
 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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5.1.6 Vyhodnocení dat stanovených hypotéz  

Následující kapitola je věnována posouzení platnosti hypotéz stanovených 

při zahájení samotného výzkumu. Celkem byly nachystány čtyři hypotézy. Hypotézy 

byly formulovány na základě vlastních domněnek  a předpokladů. Na výpočet hypotéz 

byl použit program MS Excel.  

Výsledky byly získány pomocí statistického třídění 2. stupně a popisné 

statistiky: 

 Popisná statistika. 

 Testová kritéria chí-kvadrát. 

 Kritické hodnoty a stupně volnosti. 

 

Díky zmíněným statistickým nástrojům byly ověřeny platnosti hypotéz. 



75 

 

 H1  

 H0: Zaměstnanci – pedagogové jsou s vnitřními směrnicemi organizace 

 seznámeni lépe než ostatní zaměstnanci. 

 HA: Zaměstnanci – pedagogové nejsou s vnitřními směrnicemi organizace 

 seznámeni lépe než ostatní zaměstnanci. 

Otázka č. 1 

Jste seznámen/-a se všemi vnitřními směrnicemi ZŠ Lutín, příspěvkové organizace?  

Otázka č. 1 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Ano 9 47,37 % 10 66,67 % 

Spíše ano  9 47,37 % 5 33,33 % 

Spíše ne 1 5,26 % 0 0 % 

Ne  0 0 % 0 0 % 

Celkem 19 100 % 15 100% 

Tab. 5-21 Seznámení zaměstnanců s vnitřními směrnicemi
34

 

 

Chí-kvadrát = 1,749 

Kritická hodnota = 5,991 

Stupně volnosti = 2 

Hladina spolehlivosti = 95 % 

                                                           
34

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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Graf 5-13: Seznámení se směrnicemi ZŠ Lutín
35

 

 

Hypotéza byla propočítána testem dobré shody, který na hladině spolehlivosti 

95 % ukazuje shodu souborů v seznámení se směrnicemi a vnitřními předpisy. Nelze 

tedy tvrdit, že zaměstnanci z řad pedagogických pracovníků jsou lépe seznámeni 

se směrnicemi než ostatní zaměstnanci. 

  

                                                           
35

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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H2 

H0: Více než 30 % respondentů se setkalo během svého pracovního poměru 

v základní škole se situací, která nebyla řešena vnitřními předpisy školy. Ve všech 

případech se jedná o zaměstnance – učitele. 

HA: Méně než 30 % respondentů se setkalo během svého pracovního poměru 

v základní škole se situací, která nebyla řešena vnitřními předpisy školy. Ve všech 

případech se jedná o zaměstnance – učitele. 

Otázka č. 9 

Setkal/a jste se ve své praxi se situací, kterou nebylo možné řešit podle norem vnitřní 

směrnice ZŠ Lutín, státní příspěvkové organizace? 

 

Otázka č. 9 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Ne, nesetkal/-a 17 89,47 % 14 93,33 % 

Ano, setkal/-a 2 10,53 % 1 6,67 % 

Celkem 19 100 % 15 100 % 

Tab. 5-22 Setkání se situací, která nebyla možná řešit podle norem vnitřní směrnice
36

 

 

Hypotéza byla propočítána pomocí porovnáním procent z výsledků dotazníku. 

Celkem se během svého pracovního poměru v základní škole setkalo se situací, která 

nebyla řešena vnitřními předpisy školy pouze 8,82 % zaměstnanců. 91,18 % 

zaměstnanců se s dotázanou situací během své praxe nesetkalo.  

Na základě vyhodnocení získaných údajů zamítáme nulovou hypotézu 

ve prospěch hypotézy alternativní.  

  

                                                           
36

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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H3 

H0: Zaměstnanci školy starší 41 let jsou s novými předpisy školy či jejich změnami 

seznámeni osobně.  

HA: Zaměstnanci školy starší 41 let nejsou s novými předpisy školy či jejich 

změnami seznámeni osobně. 

Otázka č. 6 

Jakým způsobem jste informován/-a o změně vnitřního předpisu školy či o vydání 

 nového předpisu? 

Otázka č. 6 Do 40 let Nad 41 let 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Osobní sdělení 11 68,75 % 20 80 % 

Oběžník 2 12,5 % 3 12 % 

Email + informační systém 3 18,75 % 2 8 % 

Celkem 16 100 % 25 100 % 

Tab. 5-23 Způsob informovanosti o změnách vnitřních směrnic ZŠ Lutín
37

 

 

Chí-kvadrát = 1,089 

Kritická hodnota = 5,991 

Stupně volnosti = 2 

Hladina spolehlivosti = 95 % 

 

                                                           
37

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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Graf 5-14: Způsob informovanosti o nových směrnicích a změnách na ZŠ Lutín
38

 

 

Nejprve byl proveden test dobré shody, který podle výsledků ukazuje, že vedení 

ZŠ Lutín, příspěvkové organizace nedělá rozdíly v informovanosti o nových směrnicích 

a jejich změnách podle věku zaměstnanců. Zaměstnanci do 40 let jsou informování 

stejným způsobem jako zaměstnanci nad 41 let. 

 Z celkového počtu 22 zaměstnanců nad 41 let je 20 z nich informováno 

o změnách a nových směrnicích osobně. Na základě vyhodnocení dat nezamítáme 

nulovou hypotézu ve prospěch hypotézy alternativní.  

  

                                                           
38

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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H4 

H0: Zaměstnanci – pedagogové jsou vedením častěji kontrolováni, zda dodržují 

školní předpisy.  

HA: Zaměstnanci – pedagogové nejsou vedením častěji kontrolováni, zda dodržují 

školní předpisy.  

Otázka č. 15 

Jak často vedení školy kontroluje Vaše dodržování vnitřních předpisů?  

Otázka č. 15 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Pravidelně 5 26,32 % 4 26,67 % 

Průběžně 5 26,32 % 4 26,67 % 

Jednou za rok 4 21,05 % 5 33,33 % 

Nevím + nekontroluje 5 26,32 % 2 13,33 % 

Celkem 19 100 % 15 100 % 

Tab. 5-24 Četnost kontrol dodržování vnitřních předpisů ZŠ Lutín
39

 

 

Chí-kvadrát = 1,165 

Kritická hodnota = 7,815 

Stupně volnosti = 3 

Hladina spolehlivosti = 95 % 

 

                                                           
39

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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Graf 5-15: Četnost kontrol dodržování vnitřních předpisů ZŠ Lutín
40

 

 

Statistickým vyhodnocením údajů zaměstnanců zamítáme nulovou hypotézu 

ve prospěch alternativní hypotézy na hladině významnosti 95 %.  

  Zaměstnanci – pedagogové nejsou vedením častěji kontrolováni, zda dodržují 

školní předpisy. Vedení školy ZŠ Lutín kontroluje dodržování směrnic u všech 

zaměstnanců stejně. 

  

                                                           
40

 Zdroj: Vlastní zpracování dle výsledků výzkumu  
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5.1.7 Zavádění nových směrnic – vlastní doporučení 

  Na základě vyhodnocených otázek z dotazníkového průzkumu vyplynula 

skutečnost, že někteří pedagogičtí pracovníci základní školy Lutín, se ve své mnohdy 

až několikaleté praxi setkali se situacemi, které jim školní směrnice neumožnili řešit pro 

ně vhodným způsobem.  

  Vzniklé situace byly z oblastí, které jsou nedílnou součástí Školního řádu 

ZŠ Lutín, jedná se o velký počet neomluvených hodin, úrazy na lyžařském výcviku 

a v neposlední řadě byla zmíněna šikana mezi žáky. 

  Problematika neomluvené absence a šikanování mezi žáky je v současné době 

velmi přetřásána, je to myslím nejen z mého pohledu aktuální hrozba pro celou 

společnost. Neomluvená absence je ošetřena v Klasifikačním řádu školy, který 

je součástí řádu školního, problematiku rozvádí Článek II. klasifikačního řádu ZŠ Lutín, 

v bodě výchovná opatření. 

  Žákovi, který přímo vykazuje kázeňské problémy, závažným neustálým 

porušováním školního řádu lze udělit různá výchovná opatření, která by měla posílit 

jeho kázeň, patří sem: 

  „NTU“ napomenutí třídního učitele, toto napomenutí se zapisuje do žákovské 

knížky a je také uvedeno do katalogového listu žáka. 

  „DTU“ důtka třídního učitele, tuto důtku ukládá třídní učitel za pečlivého 

projednání s ředitelem školy, za závažné porušení školního řádu, za porušení norem 

slušného chování, o jejím udělení je informován zákonný zástupce žáka. 

  „DŘŠ“ důtku ukládá ředitel školy žákovi po zvážení a projednání 

v pedagogické radě, je ukládána za závažná porušení školního řádu, za závažná porušení 

společenských norem a norem slušnosti, dále potom za 4 – 6 poznámek nebo 1 – 

2 neomluvené hodiny. Důtka ředitele školy je zaznamenána do katalogového listu žáka 

a je o ní samozřejmě informován zákonný zástupce žáka. (Školní řád ZŠ Lutín, 

2013/2014) 

  Vyvstává tedy otázka, jakým opatřením či postihem lze řešit velké množství 

poznámek nebo velké množství neomluvených hodin. 
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  V klasifikačním řádu je uvedeno, že u prokázaného záškoláctví je potřeba žáka 

bezprostředně nachytat a ihned prokazatelným způsobem informovat jeho zákonného 

zástupce. (Školní řád-Klasifikační řád ZŠ Lutín, 2013/2014)  

  Dle mého názoru, je spíš obecně na školách málo ošetřená problematiky časté 

absence, tedy problém záškoláctví a prokázané slovní nebo fyzické hrubosti mezi žáky 

popřípadě slovní hrubosti vůči všem pracovníkům školy. 

  Záškoláctví, tedy úmyslné, pravidelné zmeškávání školního vyučování, 

se posuzuje jako hrubé porušení školního řádu, ve skutečnosti se však jedná o porušení, 

přímo provinění proti školskému zákonu, který obsahuje celou řadu ustanovení, týkající 

se školní docházky. 

  „Chození za školu“ jde velmi často ruku v ruce s dalšími projevy rizikového 

chování žáka, které má nepříznivý vliv na osobnostní vývoj jedince. 

  V první řadě je potřeba pátrat vůbec po příčině takovéhoto chování. Proč 

nebo co a kdo vede dítě k tomu, aby úmyslně zameškávalo školní vyučování 

a nenavštěvovalo školní zařízení. 

  K častým příčinám „záškoláctví“ mohou patřit vysoké nároky nebo vysoké 

školní požadavky kladené na žáka, který má buď menší rozumové nadání, nebo má 

naopak velmi vysokou inteligenci, žák se cítí ve škole méně využitý, nudí se. Dále silná 

neurotizace dítěte, jejímž důvodem je strach z některého z vyučovacích předmětů nebo 

přímo z vyučujícího, žák může mít pocit, že si na něj pedagog zasedl. Takové případy 

je potřeba řešit, nejlépe, když se žák svěří výchovnému poradci nebo svým rodičům. 

Pak podstoupit další opatření, osobní pohovor s ředitelem školy, který vyslechne 

jak žáka s rodiči, tak zmíněného pedagoga. Prozkoumá se celá záležitost, žák může být 

individuálně přezkoušen jiným vyučujícím za přítomnosti ředitele školy anebo může být 

přeřazen k jinému vyučujícímu. 

  Na ZŠ Lutín je umístěna i schránka důvěry, kde žáci mohou anonymně psát 

své stížnosti, projevy nelibosti, různé postřehy, ale také svoje soukromá trápení. 

Schránka důvěry je vybírána výchovným poradcem (z řad pedagogů) každý pátek, 

problémy a postřehy týkající se bezprostředně školy jsou projednávány na školské radě, 

kde jsou přítomni většinou 2 žáci, zvoleni jako vyslanci školního parlamentu. 
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  Další příčinou jsou dysfunkční vztahy v rodině žáka, nezájem rodičů 

o prospěch žáka a celkové chování ve škole. Rodiče jsou velmi často zaneprázdněni 

a  nemají čas řešit s dítětem problémy, nebo se sním učit, kontrolovat žákovskou 

knížku, deníček s úkoly. Žák se cítí osamocen, nedůležitý, často se hlásí o pozornost 

svých rodičů, blízkých. V horším případě se chytne špatné party, kde se cítí uznávaný, 

v bezpečí, začleněný do určité ač nebezpečné, ale přesto „společnosti.“ 

  Jako prevenci „záškoláctví“ bych navrhovala zavést konzultační hodiny, které 

bude mít výchovný školní poradce. Hovořit s žáky i ve vyučování o této problematice, 

více si všímat chování žáka, jeho projevů. Místo tak urputného zkoumání a postihování 

špatného prospěchu, se zkusit více věnovat osobě žáka. Také bych viděla jako velmi 

účinnou zbraň v boji se záškoláctvím ve větší zaměstnanosti žáka, ve smyslu naučit 

ho lépe využívat svůj volný čas, koníčky, zájmové kroužky, práce na školním pozemku, 

čtení, kreslení, vydávání školního časopisu. 

  Šikana mezi žáky je legislativně ošetřena ve školním řádu ZŠ Lutín 2013/2014 

a to ve třetím bodě, který má přesné znění: „Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí“. V daném bodě je přesně uvedeno, že všichni 

pedagogičtí pracovníci školy, zejména tedy výchovný poradce, jsou povinni průběžně 

sledovat podmínky a různé situace ve škole z hlediska právě výskytu sociálně 

patologických jevů. (Školní řád ZŠ Lutín, 2013/2014) 

  Agrese a šikana je obecně psychologicko-sociologickým typem určitého 

chování jedince. Žák záměrně ubližuje a poškozuje své spolužáky. Šikana je forma 

závažného typu chování, jedná se o systematické ponižování druhého, většinou jde 

o ponižování slabšího nebo nějak z kolektivu vyčleněného spolužáka (oběť může být 

ze sociálně slabší rodiny, může nosit brýle, mít vadu řeči, být ůobézní, atd.). 

S rostoucím věkem agresora stále více stoupá a je nebezpečná pro celou společnost. 

  Školní výchovný poradce na ZŠ Lutín pravidelně spolupracuje s rodiči žáků 

v oblasti, tak důležité prevence proti těmto jevům, spolupracuje také s ředitelem školy 

a s dalšími institucemi, které se zabývají právní ochranou dětí a mládeže. 
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  Navrhuji pro žáky a jejich rodiče ve spolupráci se školou, kterou navštěvují 

uspořádat soubor přednášek s tematickým zaměřením k volbě povolání, záškoláctví, 

vandalismu, šikaně a drogám. 

  Je velmi důležité, nebýt k těmto závažným věcem lhostejný, všímat si, jak 

se dítě chová, ať už doma nebo na školní půdě. Zda se rapidně nezhoršil jeho prospěch 

z jiného důvodu, než ze špatné přípravy. V jaké společnosti se pohybuje, jestli nemá 

výkyvy chování, nebo se straní kolektivu spolužáků, má strach. 

  Základním prvkem je získat si důvěru žáka a spolupracovat s rodiči žáka. Přeci 

jenom ve školních lavicích stráví velký úsek svého života a kdo jiný než právě rodiče 

a pedagogové by jej mohli lépe formovat k tomu, stát se slušným a citlivým člověkem. 

  Vše není a ani nemůže být obsaženo ve směrnicích a předpisech, stačí mít oči 

otevřené a více se zajímat o své okolí dění v něm. 
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6 ZÁVĚR 

 Cílem diplomové práce bylo objasnění a obeznámení problematiky školských 

směrnic a předpisů ve zvolené organizaci.  Teoretické a legislativní vymezení daného 

tématu je zpracováno ve druhé kapitole s názvem Právní předpisy a směrnice školy. 

 V teoretické části jsem se snažila na základě poznatků získaných z odborné 

literatury rozebrat podstatu pojmů a definic spojených s tématem. Téma školských 

předpisů a směrnic je velmi obsáhlé, vzhledem k omezenému rozsahu teoretické části, 

jsem byla nucena zpracovat a objasnit jen stěžejní předpisy. 

 Praktická část diplomové práce je zaměřena na sestavení dotazníkového 

výzkumu, respondenty tvoří zaměstnanci ZŠ Lutín, ve které již 7 let pracuji. Na 

základě vyplněných dotazníků jsem zpracovala statistické vyhodnocení doplněné grafy 

a tabulkami s jednotlivými dílčími výsledky. Každá otázka včetně tabulek a grafů 

je okomentována na základě prokázaných výsledků.  

 Dotazováním bylo zjištěno, že značná část zaměstnanců je pravidelně 

seznamována s vnitřními předpisy, které napomáhají nebo by měly napomáhat 

k zajištění bezproblémového a efektivního chodu celé organizace. 

 Zaměstnanci ZŠ Lutín jsou nejčastěji s vnitřními směrnicemi seznamování 

ústní formou, což považuji za velké pozitivum. Právě díky osobnímu sdělení, se může 

každý pracovník lépe informovat ohledně oblastí, které týkají přímo jeho pracovní 

náplně nebo ho zajímají z hlediska zkvalitnění konání své profese. 

 Co mě překvapilo, bylo zjištění, které vyplynulo z otázky: Jak hodnotíte 

přehlednost vnitřních směrnic na ZŠ Lutín? Velká většina pedagogických 

zaměstnanců, přestože uvedla, jak jsou pravidelně seznamováni s vnitřními 

směrnicemi a nejčastěji osobním sdělením nebo oběžníkem, nemohou posoudit, 

zda jsou vnitřní směrnice v organizaci, kde pracují přehledné.   

 V praktické části jsem se snažila o doplnění z mého pohledu chybějících částí 

ve směrnici, na kterou zaměstnanci poukázali, a bylo navrženo několik opatření, které 

by mohly vést ke zkvalitnění chodu ZŠ Lutín. 
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 Myslím, že hlavním záměrem škol, co by výchovně-vzdělávacího zařízení, 

je utvářet samostatné myšlení žáků, jejich vůli, schopnosti a v neposlední řadě také 

smysl pro odpovědnost.  

 Již od raného dětství je náš život doprovázen celou řadou příkazů, zákazů, 

pravidel a předpisů. Musíme si uvědomit, jakou důležitou roli hrají v celé společnosti. 

Je třeba pravidla ctít a respektovat je, i když se nám mnohdy nelíbí. A je právě úkolem 

učitele, aby sám sebe, ale především své žáky obeznámil s jejich důležitostí 

a závažností. 

 S celkovým rychlým a dynamickým vývojem společnosti se stále více 

rozmáhají nešvary jako záškoláctví, které je spojenou s celou řadou dalších mnohem 

závažnějších problémů. Šikana mezi žáky se na našich školách vyskytuje také stále 

častěji. Při prostudování několika materiálů, zabývající se touto problematikou, jsem 

narazila na stručnou příručku s příznačným názvem „Manuál postupu řešení šikany 

a záškoláctví“. Tyto oblasti jsou myslím pečlivě ošetřeny ve Školním a Klasifikačním 

řádu, ovšem problémy jsou tak alarmující, že je více než nutné, s tímto manuálem 

obeznámit pedagogy a samozřejmě rodiče žáků. Hlavním cílem příručky je upřesnit 

postupy Základních škol při řešení šikany a záškoláctví ve škole. 

 Je nezbytné začít více řešit oblast vztahů ve školních třídách a také rodinné 

zázemí každého žáka. Jestliže je sociální imunita ve skupině oslabena, je téměř jisté, 

že násilí v jakékoliv podobě může lépe zakořenit. 

 Na Základní škole Lutín je systém prevence proti těmto rizikovým ukazatelům 

myslím, vcelku dobře ošetřen. Konzultace s výchovným poradcem jsou možné 

i pro rodiče nejen problematických žáků. Děti jsou v rámci několika odborných 

předmětů upozorňovány na negativní dopad vývoje jejich osobnosti. 

 Velmi důležitá je zpětná vazba, žáci i pedagogové musí mít k sobě navzájem 

důvěru a snažit se vybudovat si vztah, který bude prospěšný oběma stranám. Dle mého 

názoru, by se měl stručný manuál, ohledně řešení tak závažných problémů, jakou 

je šikana, záškoláctví, užívaní drog a jiných návykových látek stát součástí každého 

Školního řádu. 
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Příloha 1 - Dotazník 

DOTAZNÍK  - SOUSTAVA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ ORGANIZACE 

 Vážení zaměstnanci, 

  přispějte, prosím, vyplněním následujícího dotazníku, ke shromáždění názorů 

 zaměstnanců na soustavu vnitřních předpisů organizace ZŠ Lutín, příspěvkové 

 organizace. Zjištěné informace budou použity ke zpracování návrhu ke zlepšení 

 a aktualizaci současných platných vnitro-organizačních předpisů, jež se stanou rovněž 

 součástí mé diplomové práce. Dotazník je anonymní, nebojte se tedy otevřeně vyjádřit 

 své postoje a zkušenosti. 

 Děkuji za Váš čas a názor. 

Jana Ambrozová 

provozní pracovník školy 

studentka 2. ročníku navazujícího 

studia Ekonomické fakulty 

VŠB-TU Ostrava 

 

1. Jste seznámen/-a se všemi vnitřními směrnicemi ZŠ Lutín, příspěvkové 

organizace? 

 ano 

 spíše ano 

 spíše ne 

 ne 

 

2. Jakým způsobem jste byl/-a seznámen/a s vnitřními směrnicemi ZŠ Lutín, 

příspěvkové organizace po přijetí do pracovního poměru? 

 seznámil/-a jsem se sám/-a 

 bylo provedeno školení 

 s některými předpisy jsem se musel/-a seznámit sama, s některými během 

školení    

 jinak:……………………………………. 
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3. Jste informován/a vedením o změnách vnitřních směrnic ZŠ Lutín, příspěvkové 

organizace?   

 ano, jsem 

 ne, nejsem 

 jiné, uveďte…………… 

 

4. Jak často jste seznamováni s obsahem vnitro-organizačních směrnic?   

 při každé změně vnitřní směrnice 

 pravidelně 1x do roka 

 jiné, uveďte………………… 

 

5. Jedná se pouze o zběžné informace nebo o důkladné školení?   

 pouze o zběžné informace 

 důkladné školení 

 jiné, uveďte………………………….. 

 

6. Jakým způsobem jste informován/-a o změně vnitřního předpisu školy 

či o vydání nového předpisu?  

 osobní sdělení např. na poradě 

 oběžník 

 e-mail 

 vnitřní informační systém 

 sdělování změn není prováděno řízeným způsobem, nýbrž jen náhodně např. 

na základě položeného konkrétního dotazu 

 jinak: …………….. 

 

7. Jak hodnotíte přehlednost systému vnitřních směrnic ZŠ Lutín, příspěvkové 

organizace? 

 systém směrnic je přehledný 
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 systém směrnic není přehledný 

 nemohu posoudit 

 

8. Existují způsoby chování, které Vám ve vnitřních směrnicích ZŠ Lutín, 

příspěvkové organizace chybí?

 ano, podle mne existují 

 ne, myslím, že ve směrnici nic nechybí  

 nevím 

 

 Pokud jste odpověděl/-a ano, uveďte které: 

 

 …………………………………………………………………………..       

  

9. Setkal/a jste se ve své praxi se situací, kterou nebylo možné řešit podle norem 

vnitřní směrnice ZŠ Lutín, příspěvkové organizace? 

 ne, nesetkal/-a  

 ano, setkal/-a

 

Pokud jste odpověděl/-a ano, popište ji: 

           …………………………………………………………………………..………………

   

10. Máte dojem, že vnitřní směrnice ZŠ Lutín, příspěvkové organizace jsou 

v souladu s provozem? 

 ano, jsou 

 jsou téměř vždy   

 jsou jen zřídka kdy 

 ne, nejsou

 

11. Jaké oblasti provozu školy upravují vnitřní směrnice?  
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…………………………………………………………………………..       

12. Jaké vnitřní předpisy školy se vztahují na výkon právě Vaší pracovní pozice?   

…………………………………………………………………………..       

 

13. Myslíte si, že vnitřní směrnice ZŠ Lutín, příspěvkové organizace jsou snadno 

přístupné pro zaměstnance, rodiče i žáky? 

 ano   

 ne

 nemohu posoudit 

 

14. Myslíte si, že žáci vždy respektují vnitřní směrnice ZŠ Lutín, příspěvkové 

organizace? 

 ano, vždy 

 téměř vždy   

 jen zřídka  

 spíše ne 

  

Pokud jste odpověděl/-a „jen zřídka“ či „spíše ne“, uveďte, z jakého důvodu žáci 

nerespektují směrnice: 

 špatná morálka, 

 neznalost směrnic,    

 jiné, uveďte: 

 

 …………………………………………………………………………..       

15. Jak často vedení školy kontroluje Vaše dodržování vnitřních předpisů? 

…………………………………………………………………………..       

16. Jaké závěry vyvozuje ředitel školy z důvodu porušení směrnic zaměstnancem? 

…………………………………………………………………………..    



 5 

17. Vyplňte Vaše pohlaví: 

 muž  

 žena 

 

18. Jaká je Vaše věková kategorie? 

 

 do 30 let  

 od 41 let do 50 let 

 od 31 let do 40 let 

 více než 51 let 

 

19.  Jaká je Vaše současná pracovní pozice v ZŠ Lutín, příspěvkové organizaci? 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

20. Kolik let jste v ZŠ Lutín, příspěvkové organizaci zaměstnaný/-á?   

 do 2 let  

 od 2 let do 5 let 

 od 5 let do 10 let 

 od 10 let do 20 let 

 více než 20 let 

 

Velmi děkuji za vyplnění dotazníku. 



 1 

Příloha 2 – Výpočet hypotéz 

 

H1  

 H0: Zaměstnanci – pedagogové jsou s vnitřními směrnicemi organizace 

 seznámeni lépe než ostatní zaměstnanci. 

 HA: Zaměstnanci – pedagogové nejsou s vnitřními směrnicemi organizace 

 seznámeni lépe než ostatní zaměstnanci. 

Otázka č. 1 

Jste seznámen/-a se všemi vnitřními směrnicemi ZŠ Lutín, příspěvkové organizace?  

Otázka č. 1 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Ano 9 47,37 % 10 66,67 % 

Spíše ano  9 47,37 % 5 33,33 % 

Spíše ne 1 5,26 % 0 0 % 

Ne  0 0 % 0 0 % 

Celkem 19 100 % 15 100% 

Tab. P3-1 Seznámení zaměstnanců s vnitřními směrnicemi
41

 

Otázka č. 1 Učitelé Ostatní zaměstnanci Celkem 

Ano 10,62 8,38 19 

Spíše ano  7,82 6,18 14 

Spíše ne 0,56 0,44 1 

Celkem 19 15 34 

Tab. P3-2 Pomocné výpočty k vyhodnocení testu dobré shody
42

 

Otázka č. 1 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Ano 0,25 0,31 

Spíše ano  0,18 0,22 

Spíše ne 0,35 0,44 

Celkem 1,74911 

Tab. P3-3 Výpočet chí-kvadrátu
43
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H3 

H0: Zaměstnanci školy starší 41 let jsou s novými předpisy školy či jejich změnami 

seznámeni osobně.  

HA: Zaměstnanci školy starší 41 let nejsou s novými předpisy školy či jejich 

změnami seznámeni osobně. 

Otázka č. 6 

Jakým způsobem jste informován/-a o změně vnitřního předpisu školy či o vydání 

 nového předpisu? 

Otázka č. 6 Do 40 let Nad 41 let 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Osobní sdělení 11 68,75 % 20 80 % 

Oběžník 2 12,5 % 3 12 % 

Email + informační systém 3 18,75 % 2 8 % 

Celkem 16 100 % 25 100 % 

Tab. P3-4 Způsob informovanosti o změnách vnitřních směrnic ZŠ Lutín
44

 

Otázka č. 6 Do 40 let Nad 41 let Celkem 

Osobní sdělení 12,10 18,90 31 

Oběžník 1,95 3,05 5 

Email + inf. Systém 1,95 3,05 5 

Celkem 16 25 41 

Tab. P3-5 Pomocné výpočty k vyhodnocení testu dobré shody
45

 

Otázka č. 6 Do 40 let Nad 41 let 

Osobní sdělení 0,10 0,06 

Oběžník 0,00 0,00 

Email + inf. Systém 0,56 0,36 

Celkem 1,08981 

Tab. P3-6 Výpočet chí-kvadrátu
46
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H4 

H0: Zaměstnanci – pedagogové jsou vedením častěji kontrolováni, zda dodržují 

školní předpisy.  

HA: Zaměstnanci – pedagogové nejsou vedením častěji kontrolováni, zda dodržují 

školní předpisy.  

Otázka č. 15 

Jak často vedení školy kontroluje Vaše dodržování vnitřních předpisů?  

Otázka č. 15 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Odpovědi abs.  %  abs. % 

Pravidelně 5 26,32 % 4 26,67 % 

Průběžně 5 26,32 % 4 26,67 % 

Jednou za rok 4 21,05 % 5 33,33 % 

Nevím + nekontroluje 5 26,32 % 2 13,33 % 

Celkem 19 100 % 15 100 % 

Tab. P3-7 Četnost kontrol dodržování vnitřních předpisů ZŠ Lutín
47

 

Otázka č. 15 Učitelé Ostatní zaměstnanci Celkem 

Pravidelně 5,03 3,97 9 

Průběžně 5,03 3,97 9 

Jednou za rok 5,03 3,97 9 

Nevím + nekontroluje 3,91 3,09 7 

Celkem 19 15 34 

Tab. P3-8 Pomocné výpočty k vyhodnocení testu dobré shody
48

 

Otázka č. 15 Učitelé Ostatní zaměstnanci 

Pravidelně 0,00 0,00 

Průběžně 0,00 0,00 

Jednou za rok 0,21 0,27 

Nevím + nekontroluje 0,30 0,38 

Celkem 1,16458 

Tab. P3-9 Výpočet chí-kvadrátu
49
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