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Summary 

This Bachelor’s thesis deals with the emergence of nursery schools and their further 

development in the town of Most. It points at significant reforms in education from the late 

19th century to the present. The first part describes the very beginnings of the Czech 

education in Most, and the history of the establishment of nursery and basic schools within 

the town. It also describes the development of education after World War II and activities 

of public administration and local government in education.  The middle part deals with 

the nursery schools and their legislation since 2003. Furthermore, it describes the process 

of competitive examinations for the position of director of a nursery school. The last part 

contains insight into the future. At the conclusion, this thesis compares and evaluates 

particular historical periods according to economic and pedagogical aspects. 

Keywords: education, history, legislation, local government, nursery school, 

preschool education, public administration, town Most  

 

Anotace 

Předloţená bakalářská práce pojednává o vzniku mateřských škol a jejich dalším vývoji 

ve městě Most. Poukazuje na významné reformy v oblasti školství od konce 19. století 

po současnost. První část se věnuje samotným počátkům českého školství v Mostě 

a historii zřizování mateřských a základních škol na území města. Dále také popisuje 

rozvoj školství po II. světové válce a činnost státní správy a samosprávy ve školství. 

Prostřední část se zabývá mateřskými školami a jejich legislativou od roku 2003. Mimo 

jiné popisuje průběh konkursního řízení na funkci ředitele či ředitelky mateřské školy. 

Poslední část obsahuje pohled do budoucnosti. Na závěr tato práce porovnává a hodnotí 

jednotlivá období z ekonomického a pedagogického hlediska.  

Klíčová slova: historie, legislativa, mateřská škola, město Most, předškolní 

vzdělávání, samospráva, státní správa, školství 
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1. ÚVOD 

„Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce.“ 

Robert Fulghum 

Dětství je období lidského ţivota, které je významné pro budoucí vývoj dítěte. Mateřská 

škola s dětstvím úzce souvisí. Dítě v ní proţívá určitou část své existence, navazuje nová 

přátelství, poznává svět a učí se formou hry. Nástupem rodiče do zaměstnání tedy dítěti 

nastávají nové povinnosti. Úlohou předškolního zařízení je usilovat o poskytování 

příjemných zkušeností, dobrých a spolehlivých základů do ţivota i vzdělávání.  

Ve městě Most je zřízeno osmnáct mateřských škol, které zajišťují výchovu a vzdělávání 

dětí zpravidla od tří do šesti let věku. Celodenní péči pro děti od jednoho do tří let (jesle) 

poskytují dvě mateřské školy. Středisko denní péče pro děti do tří let věku provozuje 

rovněţ Městská správa sociálních sluţeb v Mostě. Mateřské školy nabízí širokou škálu 

činností, mezi které patří logopedická a grafomotorická péče, předplavecké a plavecké 

kurzy, cvičení dětské jógy, výtvarné a hudební krouţky, výuka anglického jazyka, 

pořádání výletů a návštěv kulturních institucí. Rodiče si tak mohou vybrat zařízení, které 

vyhovuje poţadavkům a potřebám dítěte.  

Od ředitelů mateřských škol, pedagogů provádějících výchovu a předškolní vzdělávání 

dětí, aţ po vedoucí školních jídelen, se vyţadují znalosti zákonů, vzdělávacích programů, 

vyhlášek a dalších právních předpisů. Legislativou a významnými reformami v oblasti 

školství se zabývá bakalářská práce. 

Druhá kapitola bakalářské práce pojednává o počátcích českého školství v Mostě. 

Zdůvodňuje vznik prvních opatroven pro děti (dnešních mateřských škol) a nastiňuje jejich 

další vývoj a podmínky tehdejší doby. Bakalářská práce se rovněţ zabývá legislativou 

ovlivňující činnost mateřských škol. Popisuje zde působení a zánik školských úřadů. 

Poslední část kapitoly se věnuje způsobu převedení mateřských škol do právní subjektivity, 

které bylo povinné pro patnáct mateřinek v Mostě. 

Třetí kapitola navazuje na kapitolu předchozí tím, ţe vysvětluje pojem příspěvková 

organizace, jejíţ právní forma byla zákonem stanovená pro mateřské školy s účinností 

od 1. 1. 2003. Významným obdobím se stal rok 2005, kdy nabyl účinnosti dodnes platný 
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školský zákon. V souvislosti s ním práce dále objasňuje působnost státní správy 

a samosprávy ve školství. Tentýţ rok vstupují v platnost další právní předpisy i v oblasti 

personálních činností. Změny, které přinesly, jsou zde rovněţ zaznamenány. Poslední 

podkapitola představuje shrnutí platných právních předpisů, nezbytných pro provoz 

mateřské školy. 

Předposlední kapitola obsahuje moţný náhled do budoucnosti. Zmiňuje se o legislativě 

platné od roku 2010 a o zákonech, které by měly být projednávány na schůzi Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky. Kapitola se rovněţ zabývá problematikou 

předešlých i budoucích let – kapacitou mateřských škol. Závěr shrnuje a vyhodnocuje 

poznatky všech tří období. 
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2. HISTORIE  

Na počátku 19. století přestal být v našem kraji klidný ţivot zemědělský a vznikal tu 

průmysl, zejména objevením bohatých loţisek hnědého uhlí. Po zrušení roboty 

a poddanství byly otevírány doly, zakládány továrny, stavěny ţelezniční dráhy. 

S rozmachem hornictví a průmyslu začal zdejší ţivot oţivovat lid, který se na sever 

stěhoval z vnitrozemí za vidinou hojnějšího výdělku. Vzhledem k násilné germanizaci 

severních Čech poznali zdejší lidé, ţe postrádají kulturní ţivot, vlastní děti zapomínají 

český jazyk, stydí se za svou řeč a odnárodňují se. [2] 

2.1 Vznik českého školství v Mostě  

Nepatrné národnostní třenice mezi Čechy a Němci vzrůstaly a podněty k zakládání českých 

škol v pohraničí vyvolaly obavy německých občanů. V roce 1880 byl Němci zaloţen 

Deutscher Schulverein (Německý školní spolek) ve Vídni, jehoţ pobočky vznikly téhoţ 

roku v Teplicích a o rok později v Ústí nad Labem a Mostě. Hlavním účelem spolku bylo 

zabraňovat v zakládání českých škol a bránit národnímu uvědomování a rozšiřování 

českého jazyka v českém pohraničí. Na obranu proti této činnosti vznikl roku 1880 

obdobný český obranný spolek Ústřední matice školská (dále jen ÚMŠ) se sídlem v Praze. 

[3] 

V roce 1881 se představitelé české vlastenecké veřejnosti v Mostě obrátili na ÚMŠ 

s prosbou o pomoc. V celé akci se angaţovali dva čeští obchodníci z Mostu – Karel 

Čechák a Pavel Hloušek. S dohodnutím výboru ÚMŠ koupil Karel Čechák dům na své 

jméno, ale vlastně pro Ústřední matici školskou a za její finanční prostředky. Po úpravě 

přízemí budovy byla zřízena opatrovna se dvěma odděleními pro děti českých dělníků 

a horníků. S růstem přihlášek bylo otevřeno další oddělení. Celkem bylo přihlášeno 

56 dětí, o které pečovaly dvě vychovatelky. České děti uţ měly místečko, kde mohly volně 

česky mluvit a hrát si. Nebyly tak odkázány na ulici, kde byly stále terčem posměchu, 

zejména německy mluvících dětí. Zřízení opatrovny vzbudilo první větší vlnu odporu 

ze strany německých obyvatel, která směřovala především k tomu, aby si podobnou 

instituci zřídili také. Na podzim roku 1882 byla v Mostě zřízena německá městská 

opatrovna. [3] 
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Po úspěchu se zřízením opatrovny byla podána ţádost o zřízení české školy. Zemská školní 

rada v Praze se zřízením souhlasila a vydala dne 18. 8. 1882 pod č. 20 358 povolení k její 

činnosti. Ihned se začalo opatřovat vybavení pro školu a připravovat plakáty vyzývající 

k zápisu českých dětí do školy. Ty byly ovšem v okamţiku strhány a rodiče ţáků byli 

zastrašováni. Okna ve školní budově byla vytlučena a nově natřená budova pošpiněna 

a pomalována. Zdejší podmínky některé rodiče neodradily a ve druhé polovině září se 

začali přihlašovat první ţáci. V prvním školním roce 1882/1883 bylo zapsáno na škole 

celkem 215 ţáků a 100 dětí v opatrovně. [3] 

V dalších letech probíhaly boje o povolení zřídit veřejnou školu. Opět byl za finanční 

prostředky ÚMŠ zakoupen dům na Bělské promenádě. Tentokrát se však nepodařilo 

prosadit, aby dům byl uznán vhodným pro vyučování. Nebylo moţné ani zajistit přístavbu 

u dosavadní školní budovy. Jelikoţ neustále rostl počet ţáků, podařilo se získat řídícímu 

učiteli prostory pro vyučování v bývalém klášteře minoritů. Škola postupně zajišťovala 

výuku pro české děti z Mostu, Souše, Třebušic, Kopist a dalších obcí. Brzy po otevření jiţ 

bylo zřejmé, ţe soukromá a poměrně malá škola nebude moci plnit své úkoly a bude nutné 

zřídit další školy veřejné. V prosinci 1883 podali čeští rodiče 230 dětí z Mostu ţádost 

k zemské radě o zřízení veřejné školy, financované státním příspěvkem i městskou obcí. 

V lednu 1885 nařídila zemská školní rada mostecké obci, aby českou školu zřídila. 

Mostecké městské zastupitelstvo bylo však proti tomu. Snaţilo se nacházet další 

protiargumenty a odvolalo se na ministerstvo školství. Tato otázka byla dále řešena jak 

na okresním hejtmanství, tak před správním soudem ve Vídni. Zřízení české veřejné školy 

bylo nakonec správním soudem povoleno v listopadu roku 1889. Vyučování nastalo 

16. září 1890 v budově minoritského kláštera, (budovu z tehdejší doby zachycuje 

fotografie č. 1 – viz Příloha č. 1). Ve školním roce 1890/1891 bylo ve čtyřech třídách 

zapsáno 293 dětí. O dva roky později se prosadilo i přijímání dětí z vnitřní části města 

a počet ţáků tak vzrostl na 428. Postupem času se otevíraly školy v dalších obcích (Souš, 

Kopisty, Třebušice). [3] 

První světová válka se odrazila ve školství odchodem učitelů na frontu, prováděním 

nejrůznějších akcí ve prospěch válečného úsilí a především citelným zhoršením sociálního 

postavení dětí z dělnických nebo zaměstnaneckých rodin. Pro nedostatek vyučujících byly 

některé třídy spojovány. V jedné třídě se učilo aţ 100 ţáků. V posledním válečném roce 

bylo umístěno 957 dětí v pouhých třinácti třídách. Vznik republiky v roce 1918 znamenal 
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přelom ve vývoji školství v pohraničních oblastech. Po převzetí města Mostu 

do československé správy přibývalo ve školách českých dětí, které byly během války 

nuceny chodit do škol německých. Zatímco německé školy se vyprázdnily, třídy české 

školy byly přeplněny tak, ţe někteří ţáci museli sedět i na stupínku. Přistoupilo se tedy 

k úvahám o vybudování nové školy v Mostě. Dne 3. května 1925 byl u starého nádraţí 

slavnostně poloţen základní kámen budovy za účasti českých dětí a rodičů, spolků 

a veřejnosti. Na podzim roku 1926 byla budova nové školy zkolaudována a 25. listopadu 

téhoţ roku předána k uţívání. [3]  

Na základě výnosu Ministerstva školství a národní osvěty (dále jen MŠANO) č. j. 114 907 

ze dne 9. 10. 1926 vzniklo s účinností od 1. listopadu 1926 několik českých škol, zejména 

rozdělením škol dosavadních. Od 1. května 1928 byla otevřena mateřská škola při základní 

škole v Rudolicích. O rok později se podařilo zajistit zřízení další mateřské školy, 

a to v Konobrţích. [3] 

V roce 1938 vypadal stav českého školství v Mostě následovně: 

1. I. obecná škola chlapecká na Komendě (5 tříd se 169 ţáky). Škola mohla umístit 

třídy v lepší části budovy, zřídit novou ředitelnu, sborovnu, dílnu, provizorní 

tělocvičnu a místnost pro přespolní ţáky. Budovu, kterou zachycuje fotografie č. 2 

(viz Příloha č. 1), převzalo od obce Ministerstvo školství a národní osvěty. 

2. II. obecná chlapecká škola, s pěti třídami. 

3. I. měšťanská chlapecká škola v Mostě, budova na Teplické třídě. 

4. I. obecná škola dívčí s pěti třídami (na Komendě). 

5. II. obecná škola dívčí, také pětitřídní. 

6. I. měšťanská škola dívčí umístěna v nové budově Masarykovy školy. 

7. III. obecná škola smíšená. 

8. II. měšťanská škola smíšená na Zahraţanech. 

9. Česká ţivnostenská škola pokračovací s odděleními: všeobecné, stavební, 

kovodělné, potravní – umístěny na Komendě. Oddělení oděvní, holičská a kupecká 

– umístěny ve škole na Teplické třídě. 

10. Odborná škola pro ţenská povolání umístěna v budově Masarykovy školy. 

11. Hudební státní subvencovaná škola. 

12. České reformní reálné gymnázium (ve vlastní budově). 
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13. Mateřská škola státní (umístěna ve škole na Teplické třídě), matiční a městská. [3] 

Za okupace bylo české školství v pohraničních oblastech, a tím i v Mostě, prakticky 

zlikvidováno. Hlavní snaha okupantů vedla k naprosté likvidaci českého ţivlu. Děti byly 

nuceny navštěvovat německé školy. Předpokládalo se, ţe menší část Čechů se tak 

zgermanizuje a ostatní občané, pro neznalost němčiny nebo z odporu ke škole, se změní 

v pomocné levné pracovní síly, bez jakýchkoli práv. [3] 

Takto tragicky skončil vývoj českého školství v Mostě, vybudovaného za těţkých 

podmínek. Na jeho rozvoj mohlo být navazováno teprve po osvobození. [3] 

2.2 Základní školství a mateřské školy po roce 1945 

V průběhu měsíce května 1945 se začal stav učitelstva rozšiřovat. Vraceli se sem 

pedagogové, kteří tu působili před druhou světovou válkou, ale i noví učitelé, kteří se 

přihlásili k práci a organizaci ve školách. Mnohé školy byly po válce totiţ v dezolátním 

stavu, skladištěm válečného materiálu, jiné byly poškozeny bombardováním nebo byly 

obsazeny německou armádou. V nemalé míře pomohly i národní výbory, postupně 

vznikající od 8. května 1945. Pomůcky, knihy a potraviny pro děti se získávaly od rodičů, 

bývalých ţáků, ostatních škol, především z vnitrozemí, od závodů a organizací. [3]  

V rámci obecné školy vykonávala svou činnost mateřská škola, tolik potřebná pro velký 

počet zaměstnaných ţen. V roce 1946 byly v provozu jiţ tři mateřské školy: v Benešových 

školách, v budově bývalého německého gymnázia a v ulici maršála Tita. V kaţdé z nich 

působila jedna učitelka. [3] 

Školství v pohraničí bylo však stále v nevyhovujícím stavu. Od roku 1946 probíhala 

jednání o výstavbě nové školy, která by slouţila pro potřebu rostoucího sídliště Zdař Bůh. 

K vybudování došlo aţ na počátku padesátých let. Mateřské školy byly postupně 

převáděny na celodenní provoz. Jejich počet se velmi pomalu a s obtíţemi rozšiřoval. 

V případě školních jídelen a druţin se jednalo nejen o chybějící prostory, ale i o získání 

vychovatelek. Celkově bylo školního personálu a učitelů nedostatek. Většina z nich neměla 

potřebnou kvalifikaci a později se ukázalo, ţe v té době nevyhovují ani z hlediska 

politického. Docházelo opět ke sniţování počtu kantorů. Přitom počet dětí a ţáků, 
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z různých prostředí a kultury, stoupal. Práci zhoršoval nezájem mnohých rodičů o školu. 

Školní výbory neplnily své povinnosti. [3]  

Nekvalifikovanost učitelů, nejen na Mostecku, ale na celém našem území, řešil zákon 

č. 100/1946 Sb., kterým se zřizují pedagogické fakulty a vládní nařízení č. 170/1946 Sb., 

kterým se vydává statut pedagogických fakult a určuje studijní doba učitelů. Podle [25] se 

povinná studijní doba určila pro učitele mateřských škol na čtyři semestry, pro učitele škol 

obecných a měšťanských na šest semestrů a učitele škol středních a odborných na osm 

aţ deset semestrů.  

Přelom ve školství, jeho organizaci i náplni, znamenal rok 1948. Zákonem č. 95/1948 Sb., 

o základní úpravě jednotného školství (školský zákon) vznikla škola návazná, poprvé 

s povinnou docházkou do 15 let. Nově měla slouţit škola společně pro chlapce i dívky. 

[5] také stanovil počty dětí a ţáků odpovídající pro vznik či zánik mateřských a základních 

škol. Mateřská škola se zřídila v obci nebo při závodě, jestliţe se přihlásilo nejméně 20 dětí 

z obvodu. Zrušit se mohla v případě poklesu počtu dětí pod patnáct. V jedné třídě mělo být 

maximálně 30 dětí. Národní škola (dnešní základní škola) se zřídila, bylo-li podle tříletého 

průměru v obvodu nejméně 20 ţáků, kteří byli povinni ji navštěvovat. V první třídě 

a na jednotřídní škole mělo být nejvíce 30 ţáků, v ostatních třídách maximálně 40 ţáků. 

Střední škola se zpravidla zřídila, jestliţe bylo podle tříletého průměru v předpokládaném 

obvodu nejméně 100 ţáků, kteří byli povinni do ní chodit. V jedné třídě mělo být 

maximálně 40 ţáků.  

Pravomoc školu zřídit či zrušit měl zemský školní úřad, který také stanovil školní obvody. 

V [5] se dále podrobně upravily podmínky pro školy III. stupně (odborné školy, vyšší 

odborné školy a gymnázia). Stanovily se učební osnovy, organizační a školní řády, 

harmonogram školního roku a také úprava vysvědčení. Zrušily se školní fondy.  

Stav mateřských škol v roce 1948 znázorňuje tabulka č. 1 - Dislokace mateřských škol. 

Z výše uvedeného textu a tabulky vyplývá, ţe mateřské školy nevyhovovaly 

pedagogickým ani hygienickým poţadavkům. Zejména v mateřské škole v Jiráskově ulici 

a v osadě Zdař Bůh nepostačovaly učební prostory. 

Od 1. září 1948 se začalo postupně přecházet na praktickou aplikaci školského zákona. 

Budovy byly spojovány a přeměňovány podle nové situace. Hlavní úkoly v organizaci 

školství nyní nesly školské referáty národních výborů a školské komise. Pro nevyhovující 
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budovu mateřské školy v Partyzánské ulici získal referát školství jednopatrový dům. 

Po adaptaci zde byla jedna z nejlepších mateřských škol. [3] 

Tabulka č. 1 - Dislokace mateřských škol 

Pořadové 

číslo 

Mateřská škola Počet 

oddělení dětí 

 Most   

1. Tyršova ulice 3 102 

2. Nerudova ulice 2 79 

3. Husovo náměstí 2 50 

4. Chomutovská ulice 2 46 

5. Ţatecká ulice 2 49 

6. Jiráskova ulice 1 60 

7. Partyzánská ulice 1 32 

8. osada Zdař Bůh 1 52 

9. Kopisty 2 88 

10. Souš 2 57 

11. Rudolice 1 47 

12. Konobrž 1 33 

13. Střimice 1 18 

 CELKEM 21 713 
Zdroj: Věstník Okresního archivu v Mostě. [3] 

Na počátku padesátých let byla ve všech mosteckých mateřských školách zavedena 

celodenní péče. V roce 1951 byl zaznamenán pokles předškolních dětí a uzavíraly se třídy 

v Rudolicích a Střimicích. Na druhé straně zůstalo nevyřešené jednání o umístění 51 dětí 

nezaměstnaných matek. O rok později bylo na Mostecku celkem 10 mateřských škol 

se 450 dětmi. V roce 1953 bylo se stejným počtem mateřských škol o 100 dětí více. [3] 

Tento rok přinesl další změnu ve školství. Zákon č. 31/1953 Sb., o školské soustavě 

a vzdělávání učitelů (školský zákon), zrušil platnost dosavadního školského zákona 

a veškerých nařízení s ním spojených. Devítiletá školní docházka se sníţila na osmiletou. 

Dělení školy na stupně bylo odstraněno. Školskou soustavu tvořila škola mateřská, 

všeobecně vzdělávací (osmiletá a jedenáctiletá), odborná a škola pro mládeţ vyţadující 

zvláštní péči. Pro vzdělání učitelek mateřských škol se zřídily tříleté pedagogické školy, 

do kterých byly přijímány absolventky osmileté střední školy nebo osmého postupného 

ročníku jedenáctileté střední školy. Absolventky pedagogické školy konaly na mateřských 

školách jednoroční řízenou praxi. Učitelé prvního aţ pátého ročníku se vzdělávali 

na pedagogických školách po dobu čtyř let, učitelé šestého aţ osmého ročníku se 

vzdělávali na dvouletých vyšších pedagogických školách. [6]  
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Od roku 1954 nahradily IV. referáty národních výborů všech stupňů školské odbory. 

Po reorganizaci provozovalo v Mostě svou činnost 10 mateřských škol, 2 samostatné 

národní školy s 1. aţ 5. postupným ročníkem, 2 zvláštní školy a 7 odborných středních 

škol. V mateřských školách se projevoval pokles počtu dětí.  Učeben bylo stále nedostatek. 

[3]  

Rok 1960 znamenal novou etapu. Školní docházka byla opět prodlouţena na 9 let. Zákon 

č. 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon), vytvořil tuto soustavu 

škol: předškolní výchova (mateřské školy a jesle, které pečují o všestranný rozvoj dětí 

od nejútlejšího věku do tří let), školy I. cyklu (základní devítileté školy), školy II. cyklu 

(střední všeobecně vzdělávací školy, střední odborné školy a odborné školy), konzervatoře, 

specializované školy, vysoké školy, lidové školy umění, lidové školy jazyků a další 

mimoškolská zařízení. Jesle a mateřské školy mohly být zřizovány jako zdravotní 

a výchovná zařízení ve společných budovách. [7]  

Šedesátá léta se stala znamením snahy po nových vyučovacích metodách, experimentech 

a konečném řešení problémů mosteckého školství. Velký důraz byl kladen na mimoškolní 

činnost, účast v různých soutěţích, na zlepšení kázně a prospěchu. Nedostatek učebních 

prostor se opět začal navyšovat po roce 1964 přistoupením k postupné likvidaci starého 

města a výstavbě nového Mostu. [3]  

Síť škol se rozšířila teprve na začátku sedmdesátých let. V nové části města Mostu bylo 

celkem 21 mateřských škol, z nichţ pět bylo vybudováno v letech 1966 – 1970. 

Ve školním roce 1969/1970 je navštěvovalo 1 820 dětí. Celkové náklady mateřských škol 

činily 4 256 000 Kčs, na jedno dítě tak přišlo 2 250 Kčs ročně. Náklady na jeden den 

a jedno dítě dosahovaly 25 Kčs. Rodiče platili pouhých 50 haléřů denního příspěvku. 

V Mostě dále existovalo 11 jeslí se 670 místy. Provoz v jeslích a školkách byl celodenní. 

Některá zařízení vlastnily podniky. Dále tu byla zřízena školka při nemocnici a školka 

speciální. [3] 

Ve školním roce 1977/1978 se stav mateřských škol změnil. Na území města jich bylo 

celkem 24, z toho 20 ve správě Městského národního výboru v Mostě, tři ve správě 

podniků a jednu spravoval Okresní ústav národního zdraví (šlo o internátní školu 

mateřskou pro děti s vadami zraku).  Podle stavu k  31. 5. 1977 nebylo umístěno 1 269 dětí 

do mateřských škol. Pro děti nezaměstnaných matek zřídil Odbor školství Okresního 
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národního výboru (dále jen ONV) deset přípravných oddělení s pobytem dětí po dobu 

4 hodin týdně. Do těchto přípravných oddělení chodilo 164 dětí. [3]  

Dne 1. září 1978 vešel v účinnost zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských 

zařízeních. Školskými zařízeními se rozuměla předškolní zařízení, zařízení pro zájmová 

studia (lidové školy umění, školské ústavy umělecké výroby), školská zotavovací zařízení, 

zařízení mimoškolní výchovy apod. Předškolními zařízeními byly stanoveny podle [8] 

dětské útulky, jesle, mateřské školy, společné zařízení jeslí a mateřských škol. Zřizovaly je 

národní výbory (jako územní předškolní zařízení) nebo organizace se souhlasem národních 

výborů (jako závodní nebo druţstevní předškolní zařízení). Podmínky pro zřizování 

závodních či druţstevních předškolních zařízení, přijímání dětí, stravování dětí a finanční 

zajištění pro provoz předškolních zařízení, stanovilo nařízení vlády České socialistické 

republiky č. 92/1978 Sb., o zřizování a provozu předškolních zařízení socialistickými 

organizacemi. [26]  

Zákonem České národní rady č. 77/1978 Sb., o státní správě ve školství, se stanovily 

základní kompetence, působnost a úkoly orgánů státní správy. Za orgány státní správy se 

povaţovaly národní výbory, ministerstvo školství a další ústřední orgány státní správy, 

pokud tak stanovil zvláštní zákon. Úloha ředitele školy či školského zařízení byla prozatím 

skromná - řídil a kontroloval činnost všech pracovníků i ţáků, odpovídal za odbornou 

úroveň pedagogů a rozhodoval o právech a povinnostech občanů dle správního řádu, 

ke kterým mimo jiné patří i rozhodování o přijetí dítěte (ţáka) do školského zařízení 

(školy). Mezi zajímavosti tohoto zákona patřila zmínka o síti škol. Do sítě škol byly 

zařazeny všechny typy a druhy škol stanovené krajským národním výborem, případně 

ministerstvem školství. Pro přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu byla 

registrace v síti škol jednou z hlavních podmínek. [9]  

O šest let později vycházel jeden zákon za druhým. Nejen, ţe v březnu 1984 vyšel zákon 

č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), který stanovil osm 

postupných ročníků základní školy [10], ale vzhledem k pozdějším změnám a doplňkům 

také zákon České národní rady č. 48/1984 Sb., o státní správě ve školství a zákon České 

národní rady č. 49/1984 Sb., o školských zařízeních, v úplném znění. V souladu se [11] se 

místním národním výborům přenechala pravomoc zřídit a zrušit předškolní zařízení 

se souhlasem okresních národních výborů, zajišťovat jejich provoz a rozhodovat 
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o přijímání dětí do předškolních zařízení, jestliţe počet přihlášených dětí převyšoval 

kapacitu zařízení (jinak rozhodoval o přijetí dítěte ředitel). Změny nastaly především 

v působnosti místních národních výborů ve střediskových obcích. Ty směly navíc zřizovat 

a zrušovat základní školy a stanovit obvody škol a školských zařízení, které zřizovaly. 

Okresní národní výbory měly v kompetenci mimo jiné vydávat souhlas ke zřízení 

či zrušení mateřských škol a společného zařízení jeslí a mateřské školy, jejichţ zřizovateli 

byly organizace. ONV dále odborně vedly školy a školská zařízení zřizované místními 

a městskými národními výbory a stanovily jejich obvod. 

2.3 Vývoj mateřských škol po roce 1989  

Změny ve společnosti se přirozeně promítly i do předškolní výchovy. Demokratizace 

ve vzdělávání byla provázena snahou sníţit psychickou zátěţ předškolních dětí a změnit 

vztahy mezi pedagogy a rodiči. V praxi to znamenalo otevřenější partnerské vztahy, 

citlivější postoj k dítěti, přísnější dodrţování psychohygienických zásad a větší důraz 

na metody práce adekvátní přirozeným potřebám a mentalitě dítěte. To vše si vyţádalo 

také změnu organizace: sníţit počty dětí ve třídách, rozvolnit výchovný a vzdělávací 

program, zřizovat věkově heterogenní třídy, integrovat děti se speciálními potřebami, 

výrazněji uplatňovat skupinové a individuální činnosti, umoţnit rodičům spoluúčast 

na předškolním programu a otevřít se vůči veřejnosti. Novinkou bylo v této době 

sponzorování mateřských škol a významná nabídka aktivit a akcí mateřských škol 

(např. hudební, tělesné a výtvarné krouţky, jóga, saunování, pořádání škol v přírodě 

a ozdravných pobytů, logopedická péče, seznamování s cizím jazykem). [1]  

V roce 1990 došlo při reformě veřejné správy k transformaci místních národních výborů 

na obecní úřady. Na úrovni obecní se přistoupilo k obnovení samosprávy, na okresní 

úrovni nadále existovala pouze státní správa s velmi omezeným elementem samosprávy 

v podobě okresního shromáţdění. Krajské orgány státní správy se všeobecnou působností 

zanikly. [48] Tímto se dospělo k zásadním změnám i v otázkách vzdělávací politiky, 

především v oblasti řízení a financování. V prosinci téhoţ roku byl vydán 

zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství. Oproti zákonu vydanému 

v roce 1984 se odlišoval tím, ţe zavedl pojem samospráva ve školství. Ta se vykonávala 

prostřednictvím obce a školské rady. [13] upravil kompetence ředitele školy, předškolního 
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zařízení či školského zařízení ve státní správě. Dále státní správu vykonávala obec (místo 

dosavadních národních výborů), Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy České 

republiky (dále jen MŠMT) a jiné ústřední orgány státní správy, např. nově utvořená Česká 

školní inspekce řízena MŠMT.  

Výkon státní správy se také stanovil na nově zřízené školské úřady (dále jen ŠÚ), na které 

se převedla práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních a majetkových vztahů 

z okresních úřadů. Školský úřad měl v kompetenci zřizovat a rušit školská zařízení, jakým 

byla např. zařízení pro výuku mimo vyučování, školská zotavovací zařízení, zařízení 

výchovného poradenství, zařízení školního stravování, středisko sluţeb školám, základní 

umělecké školy a speciální a pomocné školy. Povinnosti měl ŠÚ nejen k institucím, které 

zřizoval, ale také ke školám zřizovaných obcemi. Konkrétně u mateřských škol zřízených 

obcí měl následující pravomoci: jmenovat a odvolávat ředitele předškolního zařízení, 

udělovat souhlas obcím ke zřízení či zrušení předškolního zařízení, podle zásad 

ministerstva školství zařazovat předškolní zařízení do sítě škol, podle místních podmínek 

zabezpečovat vyučování v jiném jazyce neţ českém, přijímat opatření na základě výsledků 

České školní inspekce, jednotlivým školám a pedagogům poskytovat odbornou 

metodickou pomoc. [13], [50] 

Mezi důleţité funkce ŠÚ patřilo financování regionálního školství, tj. mateřských škol, 

základních, středních a vyšších odborných škol, speciálních škol a školských zařízení 

bez  ohledu, zda jsou státní, obecní, církevní či soukromé. Školský úřad přiděloval finance 

na mzdy pracovníků, na učebnice, školní pomůcky a školní potřeby hrazené státem. 

Poskytoval finanční prostředky na náklady spojené s výukou zdravotně postiţených dětí. 

Kontroloval efektivnost hospodaření s veřejnými prostředky a prováděl finanční 

vypořádání. Vůči pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům, jejichţ školy nebyly 

v právní subjektivitě, plnil školský úřad zaměstnavatelskou funkci (zpracovával pracovní 

smlouvy, platové výměry). [50] 

Kaţdoročně školský úřad zpracovával výroční zprávy o stavu a rozvoji sítě škol, 

předškolních a školských zařízení. Jak vyplývá z [38] za školní rok 1999/2000, spadal 

do jeho působnosti celý mostecký region zahrnující 42 mateřských škol s 3 148 zapsanými 

dětmi. Počty přihlášených dětí v jednotlivých mateřských školách s počty dětí stravujících 

se ve školní jídelně vystihuje příloha č. 2 - Přehled počtu dětí v MŠ za školní roky 
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1997/1998 - 2000/2001. Výchovně-vzdělávací činnost zabezpečovalo 251 kvalifikovaných 

pedagogických pracovnic. Provozovateli mateřských škol byly obce. Školský úřad zřizoval 

pouze speciální MŠ při nemocnici. Největší mateřské školy (MŠ Janov, MŠ v ulici 

Růţová, Hutnická a Antonína Sochora v Mostě) existovaly jiţ v právní formě 

příspěvkových organizací [38], coţ jim umoţňoval mimo jiné zákon č. 576/1990 Sb., 

o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České 

republice (rozpočtová pravidla republiky). [14] Ostatní organizace nadále zůstaly 

organizacemi zálohovými. Jelikoţ se dlouhodobě v České republice sniţoval počet 

zapsaných dětí, ţáků i studentů, nastala od roku 1997 optimalizace sítě škol. Ve spojitosti 

s ní byla k 31. 12. 1999 zrušena MŠ Mladé Gardy, Most a k 31. 8. 2000 MŠ J. Hory, Most. 

[38] 

O pár měsíců později, tj. k 31. 12. 2000, ukončily svou desetiletou činnost samotné školské 

úřady. Stalo se tak v souvislosti se zákonem č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, 

práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. [16] Agenda ŠÚ přešla 

do správy okresních a krajských úřadů.  

V tomto období náleţelo Zastupitelstvu města Mostu právo zřizovat a rušit příspěvkové 

organizace a organizační sloţky podle § 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení) ze dne 12. dubna 2000. [15] Úlohu zřizovatele plnila k takto 

zřízeným institucím Rada města Mostu. Ta zabezpečovala a finančně zajišťovala provoz 

osmnácti mateřských škol na území města Mostu.  

Pravidla hospodaření s finančními prostředky územních samosprávných celků upravoval 

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. [17] naplnil 

očekávání stanovením způsobu a podmínek zřizování či zakládání právnických osob, 

organizačních sloţek a příspěvkových organizací, jejich finančního hospodaření a kontroly 

efektivnosti hospodaření prováděné zřizovateli. Příspěvkových organizací postupem času 

přibývalo. O dva roky později byl přechod škol, předškolních a školských zařízení 

na příspěvkové organizace povinný. 

2.4 Právní subjektivita 

Zákon č. 284/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě 

a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, uloţil 
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zajistit obcím a krajům v samostatné působnosti změnu právní formy u organizací, které 

doposud právní subjektivitu neměly. V souladu s § 24 odst. 4 [18] měla být tato 

reorganizace uskutečněna do 1. 1. 2003.  

Právní subjektivita znamená způsobilost být účastníkem v právních vztazích. Právní 

subjekt vstupuje do právních vztahů vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.  

Právní subjektivity lze dosáhnout třemi variantami: 

1. sloučením organizačních sloţek do jiţ existující příspěvkové organizace, 

2. vznikem nové příspěvkové organizace z jedné organizační sloţky, 

3. vznikem jedné příspěvkové organizace z více organizačních sloţek. [41] 

Zajistit změnu právní formy bylo nezbytné u patnácti mateřských škol v Mostě, doposud 

zřízených jako organizační sloţky. Rada města Mostu hlasovala pro uskutečnění třetí 

varianty a usnesením č. 746/19/B ze dne 19. 9. 2002 doporučila Zastupitelstvu města 

Mostu zrušit veškeré organizační sloţky ke dni  31. 12. 2002 a k 1. 1. 2003 zřídit 

příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Most, Lidická 44, která by převzala veškerá 

práva a povinnosti dosud existujících organizačních sloţek. [39] Zastupitelstvo města 

Mostu uvedený návrh odsouhlasilo dne 26. 9. 2002 a zároveň schválilo pro novou 

organizaci zřizovací listinu. [36] 

Magistrát města Mostu měl dále za povinnost vyhlásit konkursní řízení a s předchozím 

souhlasem Krajského úřadu Ústeckého kraje jmenovat ředitele příspěvkové organizace. 

Zároveň pracovnice odboru školství, kultury a tělovýchovy zaslaly poţadavek na Krajský 

úřad Ústeckého kraje o předběţný souhlas s odvoláním patnácti ředitelek mateřských škol. 

Na Okresní úřad v Mostě byla zaslána ţádost o podání výpovědi šesti vedoucích školních 

jídelen z důvodu organizačních změn. Ve spolupráci s předškolními zařízeními byl Krajský 

úřad Ústeckého kraje poţádán o výmaz organizačních sloţek a zařazení příspěvkové 

organizace do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení (dále jen síť škol). [39] 

Samotné mateřské školy měly také mnoho povinností, např.: 

 provést podrobnou inventarizaci za účelem vymezení majetku ve zřizovací listině, 

který svěří obec novému subjektu do správy, 

 uzavřít smlouvy (s pojišťovnami, s dodavateli energií a sluţeb apod.), 

 zřídit účet u banky, 

 získat ţivnostenský list pro provozování doplňkové činnosti, 
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 projednat s obcí rozpočet a způsob vedení účetnictví, 

 zabezpečit přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů v plném rozsahu 

z původního zaměstnavatele (Okresní úřad Most) na ředitele mateřské školy. [41] 

Okresní úřad projednal s příspěvkovou organizací přechod pracovníků a personálních 

agend, vypořádání fondu kulturních a sociálních potřeb a poskytoval metodickou pomoc. 

Krajský úřad udělil souhlas se jmenováním ředitelky Mateřské školy, Most, Lidická 44, 

a rozhodl o ţádostech týkajících se výmazu a zápisu nové příspěvkové organizace do sítě 

škol. [41] 
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3. MATEŘSKÉ ŠKOLY A LEGISLATIVA OD ROKU 2003 

Počínaje prvním lednem roku 2003 vykonávají činnost všechny mateřské školy v Mostě jiţ 

ve formě příspěvkových organizací. Příspěvková organizace je taková organizace, která je 

zřizována za účelem poskytování sluţeb zpravidla neziskových. Rozsah, struktura 

a sloţitost organizace vyţadují samostatnou právní subjektivitu. Zřizovatel vydává 

o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu a podává návrh na zápis do obchodního 

rejstříku. Rozdíly mezi příspěvkovou organizací a dříve zřízenou organizační sloţkou jsou 

patrné. [17] 

Organizační složka je instituce zřízena pro činnosti, které nevyţadují velký počet 

zaměstnanců, nepotřebují rozsáhlé strojní nebo technické vybavení a nevstupují 

do sloţitých ekonomických či právních vztahů. Organizační sloţka hospodaří jménem 

svého zřizovatele. Není účetní jednotkou a nemá právní subjektivitu. Pracovníci jsou 

zaměstnanci zřizovatele. Rozpočet organizační sloţky je součástí rozpočtu zřizovatele. 

Zřizovatel poskytuje finanční prostředky organizační sloţce formou provozní zálohy 

v hotovosti nebo na běţný účet u banky. Průběh hospodaření je veden v peněţním deníku. 

[17] 

Příspěvková organizace má právní subjektivitu. Pracovníci organizace nejsou zaměstnanci 

zřizovatele. Hospodaří s finančními prostředky získanými vlastní činností, s peněţními 

prostředky přijatými z rozpočtu zřizovatele, nakládá s prostředky svých fondů 

a s peněţitými dary poskytnutými fyzickými či právnickými osobami. Zisk vytvořený 

z doplňkové činnosti musí pouţít ve prospěch své hlavní činnosti. Rozpočet zřizovatele 

a zároveň kraje zprostředkovává vztah ke státnímu rozpočtu. Vytváří si své peněţní fondy:  

a) rezervní fond, vytvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření, 

b) investiční fond, vytvořený z odpisů majetku, z darů a příspěvků subjektů apod., 

c) fond odměn, tvořený do výše 20 % zlepšeného hospodářského výsledku, 

d) fond kulturních a sociálních potřeb, tvořen základním přídělem na vrub nákladů 

příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy, mzdy 

a jejich náhrady, odměny apod. [17] 

V praxi ředitelů znamenal přechod mateřských škol do právní subjektivity následující:    

 samostatnost při rozhodování o finančních a rozpočtových prostředcích, 
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 hospodaření s majetkem, který je vymezen ve zřizovací listině, 

 samostatné rozhodování v pracovněprávních vztazích, 

 rozvoj doplňkové činnosti, 

 samostatné nakládání s hospodářským výsledkem, 

 vznik samostatné účetní jednotky. [41] 

Vedením podvojného účetnictví a vzniku zodpovědnosti za personální a mzdovou agendu 

bylo nezbytné zřízení nových pracovních míst nebo najímání odborných firem. S tím jsou 

spojené větší náklady na mzdy nebo za poskytnutí sluţeb, coţ bylo také jedním z hlavních 

důvodů ke vzniku jedné příspěvkové organizace z patnácti organizačních sloţek.  

Stav mateřských škol ve statutárním městě Most po přechodu do právní subjektivity 

znázorňuje tabulka č. 2 - Stav mateřských škol. Z tabulky vyplývá, ţe v roce 2003 bylo 

na území města osmnáct mateřských škol (čtyři v právní formě příspěvkové organizace 

a 14 odloučených pracovišť spadajících pod Mateřskou školu, Most, Lidická 44, 

příspěvková organizace).  

Tabulka č. 2 - Stav mateřských škol 

Mateřská 

škola/odloučené 

pracoviště 

Počet 

tříd dětí 
pedagogických 

pracovníků 

MŠ Hutnická 5 134 11 

MŠ Růžová 6 148 12 

MŠ A. Sochora 6 150 12 

MŠ Lidická 51 1183 94 

   OP Albrechtická 4 81 8 

   OP Bělehradská 4 104 8 

   OP K. H. Borovského 4 77 6 

   OP A. Dvořáka 3 75 6 

   OP K. J. Erbena 3 77 6 

   OP Z. Fibicha 3 64 5 

   OP F. Kmocha   3 84 6 

   OP Komořanská 3 73 5 

   OP J. Kříţe 4 63 6 

   OP Lidická 3 75 7 

   OP F. Malíka 4 80 7 

   OP V. Nezvala 3 76 6 

   OP M. Pujmanové 3 75 6 

   OP U Cáchovny 4 99 7 

   OP Zahradní 3 80 5 

CELKEM 68 1615 129 

Zdroj: Výkazy o mateřské škole podle stavu k 30. 9. 2003. [37] 
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V souvislosti se zrušením okresních úřadů k 31. 12. 2002, přešly kompetence na obce 

s rozšířenou působností a krajské úřady. Podle § 8 odst. 3 zákona č. 284/2002 Sb., se 

stanovil jiný postup při financování předškolních zařízení, škol a školských zařízení, 

zřizovaných obcí a zařazených do sítě škol. S účinností od 1. 1. 2003 přešla povinnost 

přerozdělování finančních prostředků na krajské úřady. Ty nově rozepisují a přidělují 

finanční prostředky na mzdy pracovníků, výdaje na učebnice, školní pomůcky a potřeby 

přímo výše uvedeným organizacím. Zároveň kontrolují jejich vyuţití. Při rozpisu vycházejí 

krajské úřady z návrhů předloţených obcí s rozšířenou působností, kterou o stanoveném 

rozpisu finančních prostředků pouze informují. Provozní výdaje jsou zabezpečovány 

z rozpočtů obcí s rozšířenou působností. [18] 

V roce 2004 přichází další reforma, a to v podobě nového školského zákona a zákona 

o pedagogických pracovnících. 

3.1 Vznik školského zákona 

V roce 2001 vychází Bílá kniha - Národní program rozvoje vzdělávání v ČR, která přináší 

novou koncepci kurikulární politiky. Jak vyplývá z obrázku č. 1 - Systém kurikulárních 

dokumentů, jsou tyto dokumenty vytvářeny na dvou úrovních – státní a školní. [47] 

Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů představují Národní program vzdělávání 

(dále jen NPV) a Rámcové vzdělávací programy (dále jen RVP). NPV formuluje 

poţadavky na vzdělávání, které jsou platné v počátečním vzdělávání jako celku. RVP 

vymezují závazné rámce vzdělávání pro jednotlivé stupně a obory vzdělání 

(pro předškolní, základní a střední vzdělávání). [47] 

Školní úroveň představují školní vzdělávací programy (dále jen ŠVP), podle nichţ se 

uskutečňuje vzdělávání na jednotlivých školách. Školní vzdělávací program si vytváří 

kaţdá škola podle zásad stanovených v příslušném RVP s ohledem na místní podmínky. 

Rámcové i školní vzdělávací programy jsou veřejné dokumenty přístupné 

pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. [47] 

Tato koncepce se stala součástí zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Rokem 2004 tedy končí 

období, kdy byly vytvářeny vzdělávací programy schvalované Ministerstvem školství, 

mládeţe a tělovýchovy ČR. [47] 
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Obrázek č. 1 - Systém kurikulárních dokumentů 

Legenda: RVP PV – Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; RVP ZV – Rámcový 

vzdělávací program pro základní vzdělávání; RVP GV – Rámcový vzdělávací program pro gymnaziální 

vzdělávání; RVP SOV – Rámcový vzdělávací program (programy) pro střední odborné vzdělávání. 

* Ostatní RVP – rámcové vzdělávací programy, které kromě výše uvedených vymezuje školský zákon – 

Rámcový vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání, Rámcový vzdělávací program pro jazykové 

vzdělávání, případně další. 

Školský zákon byl schválen v roce 2004 s účinností od 1. 1. 2005. Skládá se z devatenácti 

částí a 192 paragrafů. Důvodem vzniku školského zákona bylo nahradit a sjednotit 

stávající roztříštěné a nedostatečné právní úpravy v oblasti školství. Zákon upravuje 

předškolní, základní, střední, vyšší odborné a jiné vzdělávání ve školách a školských 

zařízeních, v nichţ se vzdělávání a výchova uskutečňuje, dále vymezuje práva a povinnosti 

fyzických a právnických osob při vzdělávání a stanoví působnost orgánů vykonávajících 

státní správu a samosprávu ve školství. [19] 

S přijetím školského zákona nastaly v oblasti školství níţe uvedené změny: 

 vznik systému vzdělávacích programů (RVP, ŠVP), 

 mateřská škola se stává součástí vzdělávací soustavy, je povaţována za druh školy, 

 zpracovávání dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a hodnocení školy, 

 vzdělávání cizinců v souvislosti se vstupem do Evropské unie, 

 vedení dokumentace škol a školských zařízení, vedení školní matriky, 
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 zrušení mnoha doposud platných zákonů v oblasti školství, atd. 

Školský zákon byl několikrát novelizován. Především šlo o změny týkající se středních 

škol a maturit. Důsledkem mnoha přeměn bylo dne 2. září 2008 vydáno zákonem 

č. 317/2008 Sb., úplné znění školského zákona. [23] V roce 2009 nastaly změny 

i v předškolním a základním vzdělávání. Zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon 

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

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, byl publikován ve Sbírce 

zákonů 18. února 2009. Novela je účinná od 5. března 2009. [24] např. upravuje 

vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nově můţe zřizovatel školy 

povolit výjimku z nejniţšího počtu dětí, ţáků a studentů bez omezení, pokud uhradí 

zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy (dříve mohl povolit výjimku maximálně o čtyři 

děti, ţáky nebo studenty z tohoto počtu méně). Dále novela upřesňuje podmínky, za nichţ 

můţe být dítě přijato k plnění povinné školní docházky. Zpracovávání a vyhodnocení 

dlouhodobých záměrů se uskutečňuje MŠMT a krajským úřadem jednou za 4 roky 

(předtím kaţdé 2 roky). 

3.1.1 Rejstřík škol a školských zařízení 

V souvislosti se školským zákonem nastala transformace sítě škol, předškolních 

a školských zařízení na školský rejstřík. Školský rejstřík je veřejný seznam, který obsahuje 

rejstřík škol a školských zařízení a rejstřík školských právnických osob. Krajský úřad vede 

rejstřík mateřských škol a školských zařízení s výjimkou těch škol a zařízení, které zřizuje 

Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR. [19] 

Do rejstříku škol a školských zařízení se zapisuje:  

 druh a typ školy,  

 resortní identifikátor,  

 název, sídlo, IČO a právní forma zřizovatele, 

 seznam oborů a forem vzdělávání, 

 počet odloučených pracovišť, 

 nejvyšší povolený počet dětí, lůţek, strávníků, tříd, skupin, 

 vyučovací jazyk, nejde-li o český jazyk, 

 jméno, příjmení a datum narození ředitele školy, 
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 den zápisu, den zahájení činnosti školy, popř. doba, na kterou je škola zřízena. [19] 

Zápisem do rejstříku škol a školských zařízení má mateřská škola právo vykonávat svou 

činnost a zároveň má nárok na přidělování finančních prostředků ze státního rozpočtu 

a z rozpočtu územního samosprávného celku. Základní školy mají navíc právo poskytovat 

vzdělávání dle školského zákona a vydávat doklady o vzdělání. 

3.1.2 Státní správa a samospráva  

Státní správu a samosprávu ve školství upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení) a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon).  

Oblast územní samosprávy je vykonávána v mateřských školách prostřednictvím ředitele 

mateřské školy a obce. Výkon státní správy zajišťuje ředitel mateřské školy, obecní úřad, 

krajský úřad v přenesené působnosti, Česká školní inspekce a Ministerstvo školství, 

mládeţe a tělovýchovy ČR. [19] 

Ředitel mateřské školy v oblasti samosprávy:  

 rozhoduje ve všech záleţitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských 

sluţeb, 

 odpovídá za pedagogickou a odbornou úroveň, 

 vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti a přijímá následná opatření, 

 vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

 odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a včasné informování rodičů o průběhu 

vzdělávání, 

 stanovuje podmínky a organizaci provozu mateřské školy, 

 odpovídá za pouţití finančních prostředků státního rozpočtu, 

 předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného 

ministerstvem. [19] 

Ředitel mateřské školy v oblasti státní správy rozhoduje o: 

 přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, 

 ukončení předškolního vzdělávání, 

 sníţení či prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských sluţeb. [19] 
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Obec (Zastupitelstvo města Mostu): 

 zřizuje a zrušuje mateřské školy, mateřské a základní školy s vyučovacím jazykem 

národnostní menšiny, zařízení školního stravování slouţící dětem a ţákům škol, 

které zřizuje, 

 má povinnost zajistit podmínky pro předškolní vzdělávání v posledním roce 

před zahájením povinné školní docházky pro děti s místem trvalého pobytu na jejím 

území a pro děti umístěné v dětském domově na území obce. [17] 

Obec (Rada města Mostu): 

 plní vůči příspěvkovým organizacím funkci zřizovatele (jmenuje a odvolává 

ředitele mateřských škol, stanoví jim plat a nenárokové sloţky platu, vydává 

finanční prostředky k zabezpečení provozu mateřských škol). [17] 

Obecní úřad na úseku státní správy: 

 zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu 

a předává je krajskému úřadu, 

 zpracovává rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 

a předává je krajskému úřadu. [19] 

Krajský úřad na úseku státní správy: 

 stanoví krajské normativy, 

 rozepisuje a poskytuje přímo mateřským školám finanční prostředky ze státního 

rozpočtu, 

 vede údaje mateřských škol v rejstříku škol a školských zařízení, 

 přezkoumává rozhodnutí ředitelů mateřských škol, např. o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání. [19] 

Česká školní inspekce: 

 získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, 

 sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy, 

 vykonává státní kontrolu nad dodrţováním právních předpisů, 

 vykonává veřejnosprávní kontrolu nad vyuţíváním finančních prostředků státního 

rozpočtu. [19] 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy:  

 zodpovídá za stav, koncepci a rozvoj vzdělávací soustavy, 

 zajišťuje a provádí kontrolu správnosti a efektivnosti vyuţití finančních prostředků, 

které přiděluje ze státního rozpočtu, 

 stanovuje směrnicí závazné zásady a závaznou osnovu, podle nichţ se řídí krajské 

a obecní úřady. [19] 

Ve statutárním městě Most je zřízeno osmnáct mateřských škol. Z tohoto počtu je jedna 

mateřská škola internátní, tzn. s celodenním provozem včetně noční péče a víkendů 

dle přání rodičů. Dvě mateřské školy působí spolu s jeslemi. Město Most zřizuje ve formě 

příspěvkových organizací téţ základní školy, základní umělecké školy, Centrum volného 

času v Mostě, Městskou knihovnu Most, Městskou správu sociálních sluţeb, Správu 

městských lesů Most a Centrum rozvoje turismu Mostecka. Městská správa sociálních 

sluţeb v Mostě je provozovatelem Střediska denní péče pro děti do tří let věku. Posláním 

střediska je opatrování dětí, jejichţ rodiče nemohou tuto péči poskytnout osobně z důvodu 

zaměstnání či studia. Kapacita zařízení je dána pro patnáct dětí.  

Magistrát města Mostu, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, provádí výkon 

na úseku státní správy téţ pro mateřskou školu v Bečově, Braňanech, Luţicích 

a Obrnicích. 

3.2 Personalistika a výkaznictví 

Personalistika je obor, který zachycuje problematiku lidského faktoru v organizaci. Úzce 

souvisí s managementem, jehoţ náplní je: 

1) specifikace poţadavků na pracovní místo, 

2) vedení personální agendy, 

3) získávání a výběr pracovníků (konkursní řízení, výběrová řízení), 

4) hodnocení pracovníků, motivace 

5) odměňování pracovníků, 

6) bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

7) zajištění dalšího vzdělávání pracovníků, 

8) zabezpečení pracovních podmínek. [46] 
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V oblasti pracovněprávních vztahů, odměňování zaměstnanců a výběru pracovníků 

ve školství se řídíme zákoníkem práce, zákonem o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných sluţbách a správě, katalogem prací, zákonem o pedagogických pracovnících 

a vyhláškou o náleţitostech konkursního řízení a konkursních komisích. Podrobnější 

úpravu zákonů uvádí následující podkapitoly. 

3.2.1 Konkursní řízení 

Konkursní řízení je určitý systém výběru pracovníka na danou pozici. Funkce ředitele 

mateřské školy zahrnuje nejen pedagogické vlastnosti, ale i manaţerské schopnosti 

a dovednosti. Prostřednictvím konkursního řízení se tyto schopnosti jednotlivých uchazečů 

prověřují. Podmínky a průběh konkursního řízení stanoví Ministerstvo školství, mládeţe 

a tělovýchovy ČR vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náleţitostech konkursního řízení 

a konkursních komisích. 

Vyhlášení konkursního řízení zpravidla předchází zdůvodnění příčiny vyhlášení konkursu 

a schválení Radou města Mostu. Zároveň Rada města Mostu jmenuje členy konkursní 

komise (dále jen komise), která je tvořena: 

a) ze dvou členů určených zřizovatelem, z nichţ jeden je předseda komise, 

b) pracovníkem krajského úřadu určeného ředitelem Krajského úřadu Ústeckého 

kraje, 

c) pracovníkem České školní inspekce určeného ředitelem České školní inspekce Ústí 

nad Labem, 

d) členem, který je odborník v oblasti státní správy (většinou se volí ředitel 

podobného druhu a typu zařízení), 

e) pedagogickým pracovníkem příslušné školy, 

f) členem školské rady (v případě konání konkursního řízení na funkci ředitele 

základní školy. Školská rada u mateřských a základních uměleckých škol zřízena 

není).  

Zřizovatel jmenuje téţ tajemníka komise z řad svých zaměstnanců. Tajemník není člen 

komise, pouze administrativně zabezpečuje průběh jednání. Se souhlasem zřizovatele se 

můţe konkursního řízení zúčastnit další odborník, pouze s hlasem poradním. 
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Vyhlášení konkursního řízení na pozici ředitele či ředitelky mateřské školy se vyvěsí 

na úřední desku Magistrátu města Mostu po dobu minimálně 30 dní. V souladu 

s vyhláškou se konkurs oznamuje rovněţ ředitelům ostatních mateřských škol v regionu, 

vyvěšením na úřední desku Krajského úřadu v Ústí nad Labem, podáním inzerátu 

do místního zpravodaje a na webové stránky města Mostu.  

Vyhláška o konání konkursního řízení obsahuje tyto náleţitosti: 

 název funkce a školy, kde má být funkce vykonávána, 

 předpoklady pro výkon funkce ředitele mateřské školy, 

 výčet dokumentů, které mají být odevzdány spolu s přihlášením do konkursu,  

 název a adresa zřizovatele, kam se doručují obálky, 

 termín vyvěšení konkursního řízení, 

 termín ukončení podávání přihlášek do konkursního řízení. 

Po ukončení termínu, určeném pro zasílání přihlášek, se sejde konkursní komise k otevření 

obálek jednotlivých uchazečů a posouzení, zda obálky obsahují veškeré dokumenty. 

Zároveň členové komise ověří, zda uchazeč splňuje podmínky pro výkon funkce ředitele 

mateřské školy. V případě, ţe uchazeč nesplňuje některou z podmínek, navrhne komise 

zřizovateli jeho vyřazení. 

Předpoklady na pozici ředitele mateřské školy stanoví zákon č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Podle [20] jsou jimi: 

 způsobilost k právním úkonům, 

 zdravotní způsobilost, 

 bezúhonnost, 

 znalost českého jazyka, 

 odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost s minimálně tříletou praxí.  

Tajemník komise zpracuje o průběhu jednání zápis, který obsahuje termín konání jednání 

konkursní komise, název a adresu školy, na kterou je pořádáno konkursní řízení, jména 

členů komise a tajemníka, jména přihlášených uchazečů, jména uchazečů, kteří nesplnili 

podmínky, termín konání pohovoru s jednotlivými uchazeči, rozhodnutí, zda budou 

účastníci konkursu podrobeni písemnému testu a podpisy jednotlivých členů konkursní 

komise. 
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Tajemník komise odešle doporučeně uchazečům pozvánku s termínem konání konkursního 

řízení, a to nejpozději 14 dní před konáním konkursu. Jednání komise je neveřejné. Komise 

je schopna se usnášet, pokud je přítomno alespoň pět členů komise, včetně předsedy. 

Po řízeném pohovoru s jednotlivými účastníky provedou členové komise rozhodnutí 

o vhodnosti či nevhodnosti uchazeče pro výkon funkce ředitele školy. U více vhodných 

uchazečů sestaví členové komise pořadí od nejvhodnějšího po méně vhodného. 

Nejvhodnějším uchazečem je ten, který získal nejméně bodů, tzn. nejvíce prvních míst 

v pořadí. Předseda komise neprodleně vyhlásí uchazečům výsledek jednání s tím, 

ţe konečné rozhodnutí stanoví zřizovatel. Tajemník komise zpracuje o průběhu jednání 

zápis a přiloţí hlasovací lístky komise, popř. pořadí jednotlivých vhodných účastníků. 

Rada města Mostu komisí navrţeného uchazeče buď schválí, nebo neschválí a navrhne 

jiného z vhodných uchazečů. Budoucí ředitel mateřské školy je o rozhodnutí Rady města 

Mostu písemně informován. Zároveň se zpracuje jmenování a platový výměr.  

V souladu se [20] můţe být ředitelem mateřské školy jen ten, kdo nejpozději do dvou let 

ode dne, kdy začal vykonávat tuto funkci, získal znalosti v oblasti řízení školství 

absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Tato podmínka se nevyţaduje u těch ředitelů, kteří zmiňované znalosti jiţ 

získali vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním programu školský 

management nebo v programu celoţivotního vzdělávání. 

Historie konkursních řízení není dávná. V souvislosti se zákonem České národní rady 

č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, stanovilo MŠMT podrobnější 

podmínky konkursního řízení, a to vyhláškou MŠMT ČR č. 187/1991 Sb., o sestavování 

konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce 

v oblasti školství. Podle [30] byla sloţena komise ze zástupců školského úřadu, školské 

veřejnosti (pracovníků školy), příslušné obce, České školní inspekce a odborníka z oboru 

podle typu školy jmenovaného školským úřadem. Nejpozději sedmý den před konáním 

konkursního řízení se zveřejnil seznam s účastníky, kteří splňují podmínky konkursu, 

se jmény členů komise, s datem a místem konání konkursního řízení. Komise byla schopna 

se usnášet za přítomnosti alespoň dvou třetin členů, včetně předsedy. Nejvhodnějšího 

uchazeče jmenoval do funkce vyhlašovatel konkursního řízení. 
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V roce 1996 se pozměnil počet členů konkursní komise [31] a v roce 2000 bylo umoţněno 

podrobit uchazeče znalostním a psychologickým testům. [32] Od roku 2003 se stanoví 

jednání komise jako neveřejné. [33] Se jmenováním a odvoláním ředitelů škol zřizovaných 

obcí, však musel souhlasit krajský úřad. Činil tak v souladu se zákonem č. 284/2002 Sb., 

kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony. [18] Platný školský zákon, který zrušil výše 

uvedený právní předpis, vymezuje tuto úlohu nyní zřizovateli, tedy Radě města Mostu 

(§ 166 odst. 2). 

3.2.2 Platové poměry zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě 

Nově jmenovaný ředitel školy musí nejpozději v den výkonu své činnosti obdrţet platový 

výměr. Zjištění výše platového tarifu a způsob zpracování platového výměru se řídí 

zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, dále nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 

o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě, ve znění pozdějších 

předpisů a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační 

předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných sluţbách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen katalog prací).  

Obecně musí být všichni zaměstnanci zařazeni do platové třídy podle nejnáročnější práce, 

kterou řídí nebo sami vykonávají. Katalog prací vymezuje ředitele mateřské školy 

do 10. a 11. platové třídy, pro které platí, cituji: 

„10. platová třída 

1.  Tvorba a koordinace školního vzdělávacího programu mateřské školy nebo tvorba 

vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami a individuálních 

vzdělávacích plánů. 

11. platová třída 

1.   Stanovování koncepce rozvoje školních vzdělávacích programů mateřských škol včetně 

jejich koordinace v regionu.“ [27] 

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., uvádí u jednotlivých platových tříd potřebné vzdělání. 

Pro desátou platovou třídu postačuje vyšší odborné vzdělání či vysokoškolské vzdělání 

v bakalářském studijním programu. Pro jedenáctou platovou třídu je určeno vysokoškolské 
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vzdělání v bakalářském studijním programu nebo v magisterském studijním programu. 

V případě, ţe by uchazeč nesplňoval vzdělání na funkci ředitele mateřské školy, můţe 

mu zřizovatel platovou třídu ve výjimečných případech ponechat s tím, ţe si potřebné 

vzdělání nejpozději do čtyř let ukončí. [28] 

Pro zjištění konkrétní částky měsíčního hrubého platu musíme znát, mimo platové třídy, 

téţ platový stupeň. Platový stupeň se určí výpočtem doby předchozí praxe. V plném 

rozsahu se započítává praxe v oboru, mateřská a rodičovská dovolená, vojenská či civilní 

sluţba, péče o nezletilé dítě, které je závislé na péči jiné osoby. Doba praxe se krátí 

nejvýše v rozsahu dvou třetin u jiného zaměstnání, neţ je povaţováno v oboru. Dále 

se započitatelná praxe krátí v případě nedosaţeného vzdělání poţadovaného danou 

platovou třídou. Počet let, který se z celkové doby praxe odečítá, uvádí nařízení vlády 

č. 564/2006 Sb. V případě dosaţení potřebného vzdělání se odečtené roky opět přičtou. 

Cílovou finanční částku ředitele mateřské školy určíme na základě zjištěné platové třídy 

a platového stupně ve stupnici platových tarifů dle přílohy nařízení vlády určené 

pro pedagogické pracovníky.   

V době vzniku nařízení vlády č. 564/2006 Sb., existovaly tři přílohy se stupnicí platových 

tarifů. První byla určena pro zaměstnance, kteří pobírali plat a nebyli přitom vedeni 

ve zbývajících přílohách. Ve školství jimi byli provozní zaměstnanci, např. ekonom, 

školník, uklizečka, kuchařka. Druhá platová stupnice byla určena pedagogům 

a zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím pedagogickou činnost. Z dalších oblastí sem 

patřili např. sociální pracovníci, zaměstnanci muzeí, knihoven, divadel atd. Třetí platová 

stupnice příslušela zdravotníkům a úředníkům.  

S účinností od 1. dubna 2009 však byla příloha č. 1 zrušena. Tímto se příloha č. 2 stala 

přílohou první. Provozní zaměstnanci se tak se svými platy dostali na úroveň platů 

pedagogů. Realizací tohoto záměru se přispělo ke sníţení počtu platových tarifů, které 

svou výší nedosahovaly minimální mzdy. Zároveň byly odstraněny prohlubující se rozdíly 

mezi nepedagogickými a pedagogickými pracovníky. Prvním červnem roku 2009 byl 

platový tarif pro zaměstnance ve veřejných sluţbách a správě navýšen o 3,5 % v souladu 

s [29]. Po schválení zákona o státním rozpočtu na rok 2010 se podařilo zachovat platové 

tarify na této úrovni. [40] 
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Další sloţky platu (osobní příplatek, odměny, příplatek za vedení) a náleţitosti platového 

výměru stanoví zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. 

3.2.3 Výkaznictví  

Statistický výkaz je dokument, do kterého se vyplňují údaje ze školní matriky 

a dokumentace škol a školských zařízení. Školní matrika eviduje údaje o dětech, ţácích 

a studentech podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. Předávání individuálních údajů ze školních matrik je povinné od školního roku 

2008/2009 u všech škol poskytujících vzdělávání. Data se předávají elektronickým 

způsobem na ministerstvem stanovený server prostřednictvím obecních úřadů obcí 

s rozšířenou působností a krajských úřadů. [19], [45] 

U mateřských škol a dalších škol neposkytujících vzdělávání se způsob vykazování dat 

nemění. Školy vyplňují údaje elektronickým způsobem na stanovený statistický výkaz, 

který se zasílá pomocí internetové aplikace na Ústav pro informace ve vzdělávání, 

prostřednictvím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností. Na základě těchto údajů 

krajský úřad rozepisuje a přiděluje školám finanční prostředky. [45] 

Mateřská škola vyplňuje výkaz: 

 o mateřské škole, podle stavu k 30. 9. daného roku, 

 o ředitelství škol, podle stavu k 30. 9. daného roku, 

 o činnosti zařízení školního stravování, podle stavu k 31. 10. daného roku, 

 o úrazovosti dětí a mládeţe ve školách a školních zařízeních, podle stavu k 30. 8. 

daného roku, 

 o zaměstnancích a mzdových prostředcích v regionálním školství, zpracovávaný 

čtvrtletně. 

Jednotlivé výkazy slouţí nejen jako podklad pro přidělování finančních prostředků 

ze státního rozpočtu, ale také ke statistickým účelům.  
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3.3 Platná legislativa  

Doposud uváděla bakalářská práce výčet zákonů v dnešní době platných i neplatných. 

Nyní se podíváme na zákony platné, nezbytné pro kaţdodenní činnost pedagoga a zároveň 

manaţera, kterým ředitel mateřské školy bezesporu je. 

 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územního rozpočtu, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, 

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

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

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

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, 

 Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační 

předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných sluţbách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 

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

sluţbách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, 

výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náleţitostech konkursního řízení a konkursních 

komisích, 

 Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, ţáků a studentů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, 

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

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní 

matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní 
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matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších 

předpisů, 

 Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz 

zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění 

pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů, 

 Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol 

a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy, 

krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí. 

Současná doba přinesla mnoho nového. Ve školství je kladen větší důraz na vzdělávání 

pedagogů. Je vydávána řada nových zákonů, nebo je platná legislativa často měněna. Výše 

uvedené právní předpisy nejsou konečné. Ředitelé mateřských škol se řídí další 

legislativou, např. zákony týkající se ţivotního prostředí, odpadů, hygienických 

a bezpečnostních norem apod. Pedagogové se dále sebevzdělávají prostřednictvím 

odborných časopisů, vzdělávacích kurzů a odborných přednášek. 
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4. BUDOUCNOST 

Budoucnost a samotná existence mateřských škol je ovlivňována různými faktory, např. 

porodností, nezaměstnaností, migrací obyvatel i legislativou.  

4.1 Novelizace zákonů ve školství 

Rovněţ v roce 2010 bude uskutečněno ve školství mnoho změn a novelizací zákonů. 

Do praxe se uvede jiţ zmiňovaný zákon č. 49/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 

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

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Větších zkušeností nabudou pedagogové a ředitelé 

při zasílání datových zpráv prostřednictvím datových schránek, jejichţ pouţívání se řídí 

zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, 

účinným od 1. července 2009. 

Od 1. dubna 2010 nabývá účinnosti vyhláška č. 57/2010 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, ţáků a studentů. S vyhláškou přichází tyto novinky: 

 aktualizace záznamu o úrazu v případě poskytnutí náhrady za bolest či ztíţení 

společenského uplatnění a v případě smrtelného úrazu, jestliţe k úmrtí došlo 

po vyhotovení záznamu o úrazu, 

 zasílání záznamů o úrazu České školní inspekci v elektronické podobě, 

 zasílání aktualizovaných záznamů o úrazu České školní inspekci vţdy k 30. září 

za uplynulý školní rok, 

 změna tiskopisu záznamu o úrazu dětí, ţáků a studentů. [35] 

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se chystá k opakovanému druhému 

čtení návrh zákona o pedagogických pracovnících. Připravovaná novela zákona mimo jiné 

rozšiřuje způsob získávání odborné kvalifikace učitelů mateřských škol. Odbornou 

kvalifikaci je moţno dále získávat vysokoškolským vzděláním získaným studiem 

v magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu 

učitelů prvního stupně základní školy nebo vysokoškolským vzděláním získaným studiem 

v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené 

na vychovatelství nebo pedagogiku volného času. Tato studia musí být dále doplněna 
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o vzdělání v programu celoţivotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou 

a zaměřeném na pedagogiku předškolního věku. [43] 

4.2 Soubor prorodinných opatření 

V listopadu 2008 schválila Vláda České republiky Soubor prorodinných opatření, 

tzv. „Prorodinný balíček“. Tento komplexní materiál zahrnuje opatření poskytující 

podporu rodinám s dětmi, která by měla být realizována prostřednictvím: 

 evidovaného poskytovatele vzájemné rodičovské výpomoci, 

 podpory sluţeb péče o děti v oblasti ţivnostenského podnikání, 

 poskytování sluţeb péče o děti na nekomerčním základě – „Miniškolka“, 

 zavedení daňových výhod pro zaměstnavatele poskytující nebo zajišťující svým 

zaměstnancům péči o děti, 

 poskytování slevy na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, 

 zavedení institutu otcovské dávky, 

 změny ve způsobu financování pěstounské péče vykonávané v zařízeních 

pro výkon pěstounské péče. [49] 

Vzájemná rodičovská výpomoc spočívá v péči o děti evidovaným poskytovatelem 

za úplatu. Poskytovatel musí pečovat alespoň o jedno vlastní dítě do sedmi let věku, musí 

být bezúhonný a musí splňovat osobní a další předpoklady pro zajištění řádné péče 

o svěřené děti. V současné péči můţe poskytovatel mít nejvýše 4 děti do 7 let věku včetně 

svých vlastních. Úplata je stanovena do maximální výše 15 000 Kč měsíčně, přičemţ 

za jedno svěřené dítě můţe poskytovatel poţadovat maximálně 5 000 Kč. V této částce 

však není započítána strava a hygienické potřeby. Poskytovateli nadále zůstává rodičovský 

příspěvek, je osvobozen od placení daně z příjmů fyzických osob a neodvádí pojistné 

na sociální zabezpečení a na veřejné zdravotní pojištění ani příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti. Evidenci poskytovatelů vzájemné výpomoci provádí obec, místně příslušná 

dle trvalého pobytu ţadatele. [49] 

Podporou služeb péče o děti v oblasti živnostenského podnikání se rozumí zjednodušení 

hygienických a prostorových poţadavků a vybavení u provozoven s menším počtem dětí. 

Pro podnikání v tomto oboru se ale doplňují kvalifikační poţadavky. [49] 
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Poskytování služeb péče o děti na nekomerčním základě – „Miniškolka“ je sluţbou, která 

obvykle není poskytována za účelem dosaţení zisku. Zřizují ji většinou zaměstnavatelé, 

ale mohou i neziskové organizace, obce, kraje a církevní právnické osoby. Miniškolku 

mohou navštěvovat maximálně 4 děti ve věku od 6 měsíců do sedmi let. Na tato zařízení 

se nevztahují hygienické ani prostorové poţadavky. Náklady na zřízení hradí zřizovatel 

ze svých prostředků, rodiče přispívají na provoz dle dohody se zřizovatelem. 

Zaměstnavatelé získají daňová zvýhodnění. [49] 

Otcovské je dávka nemocenského pojištění. Účelem zavedení nové dávky je finanční 

podpora otce, který dočasně přeruší výkon své dosavadní výdělečné činnosti a alespoň 

po určitou dobu čerpá rodičovskou dovolenou v období péče o novorozené či svěřené dítě. 

Nárok na otcovské musí pojištěnec uplatnit nejpozději do uplynutí šesti týdnů věku dítěte 

nebo šesti týdnů ode dne svěření dítěte do péče. Podmínkou je poskytování osobní péče 

o dítě. Výše otcovské dávky činí za kalendářní den 70 % denního vyměřovacího základu. 

Účast na nemocenském pojištění se vyţaduje minimálně po dobu tří měsíců bezprostředně 

předcházejících ke dni nástupu na otcovské. [49] 

Příčinou zpracování opatření je celkový pokles mateřských škol v České republice a nárůst 

ţádostí rodičů o umístění dítěte, kterým nebylo vyhověno. Cílem je zlegalizovat, finančně 

podpořit a nabídnout veřejnosti širší spektrum sluţeb péče o děti předškolního věku, 

podobně jako je tomu v členských zemích Evropské unie. V případě schválení měl zákon 

nabýt účinnosti dne 1. 1. 2010. [49] 

Dne 29. června 2009 projednala a posoudila návrh nově jmenovaná Vláda České 

republiky. S návrhem zákona o podpoře rodin s dětmi však vyslovila nesouhlas. Důvodem 

nebyla samotná realizace podpůrných opatření v podobě miniškolek a vzájemné 

rodičovské výpomoci, kterou shledala za přínosnou, nýbrţ ekonomická situace a stav 

veřejných financí České republiky. Schválení prorodinného balíčku, jako celku, 

by znamenalo další výdaje ze státního rozpočtu. [51] 

Předloţený návrh obsahoval další nedořešené problémy, např.:  

 jakou formu bude mít řízení a vyrozumění ţadatele o zápis do evidence 

poskytovatele vzájemné rodičovské výpomoci,  

 zda by se neměl poţadovat souhlas rovněţ majitele nemovitosti, v níţ bude 

poskytována vzájemná rodičovská výpomoc, 
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 nebo zda je vhodné, aby měl způsobilost k poskytování péče dětem v miniškolkách 

také zdravotnický záchranář či všeobecný sanitář, který není vzděláván v oblasti 

pedagogicko-psychologické péče o dítě. [51]  

Návrh prorodinného balíčku byl v prosinci 2009 zařazen do programu schůze Poslanecké 

sněmovny, z důvodu jednání o státním rozpočtu České republiky však nebyl projednán. 

Další případné návrhy se chystají po volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky v roce 2010. 

Bylo by rozšíření sluţeb péče o dítě skutečně vítáno? Jakým způsobem by to ovlivnilo 

stávající mateřské školy? Mnozí rodiče by rozšíření sluţeb uvítalo. Další moţnost péče 

o dítě by se nejvíce vyuţila tam, kde kapacita mateřských škol je nevystačující nebo 

je rozmístění mateřských škol nerovnoměrné. V obcích a městech, kde mateřské školy mají 

k dispozici volná místa, si rodič rozmyslí, zda přispěje několika stokorunami do mateřské 

školy s kvalifikovanými pedagogy a více dětmi stejného věku či několika tisícikorunami 

za „sousedské pohlídání“. Otázkou však zůstává, zda se rodič do zaměstnání vrátit chce 

a zda nějaké zaměstnání má. 

V případě firemních miniškolek by mohla vzniknout mateřským školám určitá konkurence. 

Nastolením výhodných podmínek pro zaměstnavatele a také pro děti i rodiče ze strany 

jednotlivých podniků, by mohlo vést k menšímu či většímu úbytku dětí v mateřských 

školách.  

Město Most takovou malou „miniškoličku“ nabízí. Nejedná se však o firemní miniškolku, 

nýbrţ o pilotní projekt uskutečněný na jiném principu. „Miniškolka při KCR“ je název 

projektu zrealizovaným Krušnohorským centrem pro rodinu a sociální péči, o. s. v Mostě. 

Péče o děti je určena rodičům, kteří aktivně hledají zaměstnání nebo se dále vzdělávají 

prostřednictvím vzdělávacích kurzů a rekvalifikací. Pilotní projekt existuje od září 2009 

a je financován z prostředků Evropského sociálního fondu (Operační program Lidské 

zdroje a zaměstnanost, oblast podpory: Rovné příleţitosti ţen a muţů na trhu práce 

a sladění pracovního a rodinného ţivota) a z prostředků státního rozpočtu ČR v celkové 

výši 1 891 516,40 Kč. Pracovníci miniškolky pečují o děti ve věku od jednoho do sedmi let 

věku maximálně po dobu čtyř hodin. Dítě musí být zdravé a proočkované. Cena za péči 

o dítě činí 20 Kč. [42] 

O tom, zda jsou další sluţby v péči o dítě potřebné, se zabývá následující podkapitola. 
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4.3 Problematika mateřských škol 

V posledních letech se stále zvyšuje poptávka po umístění dítěte do mateřské školy. 

Mateřské školy spolu se zřizovateli hledají řešení pro získání dalších volných míst. Mnohé 

obce však nemají na vybudování nových mateřských škol finanční prostředky. Většina 

z nich nemá k dispozici ani budovy. Budovy dříve zrušených mateřinek buď slouţí k jiným 

účelům, nebo byly rozprodány. Některá města řeší tuto problematiku například 

vybudováním předškolních zařízení prostřednictvím kovových kontejnerů. Výhodou je, 

ţe mobilní stavbu z nově vyrobených kontejnerů lze pronajmout. Pro samotné otevření 

zařízení je nezbytné kladné stanovisko pracovníků z krajských hygienických stanic. [44] 

Jaká je situace ve městě Most? Graf č. 1 - Kapacita mateřských škol v Mostě v letech 2000 

- 2009, znázorňuje stanovenou kapacitu mosteckých mateřských škol s počtem 

přihlášených dětí v letech 2000 aţ 2009. Z grafu vyplývá, ţe kapacita mateřských škol byla 

v předešlých letech dostačující. Naopak docházelo k úbytkům dětí v mateřských školách. 

Počet dětí se začal navyšovat aţ od roku 2006. V loňském roce byla k dispozici volná 

místa pro dalších 46 dětí. 

Graf č. 1 - Kapacita mateřských škol v Mostě v letech 2000 - 2009 

Zdroj: Magistrát města Mostu, odbor školství, kultury a sportu 
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Graf č. 2 - Zastoupení tříletých dětí v mateřských školách Most, srovnává počet všech 

tříletých dětí na území města Mostu s počtem dětí přihlášených do mateřských škol. 

Z různých důvodů nebylo přihlášeno do předškolních zařízení v loňském roce 156 dětí. 

Pouze třiceti šesti ţádostem o místo nebylo vyhověno. V případě zájmu všech rodičů 

tříletých dětí o místo v mateřince, by nevyhověných ţádostí přibylo, a to i z kapacitních 

důvodů.  

Graf č. 2 - Zastoupení tříletých dětí v mateřských školách Most 

Zdroj: Magistrát města Mostu, odbor školství, kultury a sportu, Magistrát města Mostu, odbor správních 

činností 

V roce 2010 by do základních škol mělo přestoupit zhruba 590 dětí. V  mateřských školách 

by přitom mělo zůstat 1 116 dětí předškolního věku a přibýt 782 tříletých dětí, které se 

narodily s trvalým pobytem ve městě Most. V případě zájmu rodičů všech tříletých dětí 

o přihlášení do MŠ je zřejmé, ţe kapacita mateřských škol nebude dostačující. Vzhledem 

k tomu, ţe docházka do mateřské školy není povinná, hraje zde důleţitou roli mnoho 

proměnných faktorů. Skutečný počet přihlášených dětí bude znám aţ po zápisu dětí 

do mateřských škol, který bude probíhat ve dnech 20. a 21. dubna 2010. Další skutečností 

je, ţe v září 2010 můţe být navýšen počet dětí o děti šestileté a sedmileté, které budou mít 

odklad povinné školní docházky. 

603

651
677

737

522

579
605

581

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2006 2007 2008 2009

P
o

č
e
t 

d
ě
tí

Rok  

Zastoupení tříletých dětí v mateřských školách Most

Počet tříletých dětí Počet dětí přihlášených do MŠ



 Andrea Kovářová: Vznik a vývoj mateřských škol v souvislosti s legislativou ve statutárním městě Most 

2010  38 

5. ZÁVĚR 

Subjekty zákonodárné moci ovlivňují a regulují prostřednictvím školství vývoj společnosti 

s ohledem na podmínky, moţnosti a historické potřeby. Takto se odvíjel i stav mosteckého 

školství. Vznik českých veřejných škol se stal velkým úspěchem pro český lid, který 

bojoval o otevření zařízení jak s německými občany, tak s mosteckým městským 

zastupitelstvem. To, co bylo vybudováno, bylo v období světových válek opět 

zlikvidováno. Nedostatek učebních prostor a pedagogů zapříčinil slučování tříd. Tím 

docházelo k nevyhovujícím podmínkám ve třídách.  

Od roku 1948 byl počet dětí ve třídě mateřské školy normativně ustanoven. V jedné třídě 

mohlo být maximálně 30 dětí. Otevření mateřské školy bylo moţné, pokud se přihlásilo 

nejméně 20 dětí z obvodu. Zrušit se mohla v případě, ţe by počet dětí klesl pod patnáct. 

Současná doba povoluje naplnit běţnou třídu mateřské školy od 15 do 24 dětí. Jestliţe je 

v obci zřízeno pouze jedno předškolní zařízení s jednou třídou, postačuje k provozu MŠ 

13 dětí. Třída se zdravotně postiţenými dětmi je omezena počtem od 12 do 19 dětí. 

Zřizovatel mateřských škol můţe povolit výjimku z nejvyššího počtu aţ o 4 děti, pokud 

toto navýšení nezpůsobí újmu na kvalitě vzdělávací činnosti a jsou splněny podmínky 

bezpečnosti a ochrany zdraví. Do roku 2009 bylo v kompetenci zřizovatele udělovat 

výjimku téţ z minimálního počtu, a to o 4 děti. Od roku 2009 není minimální počet dětí 

omezen. Zřizovatel MŠ můţe povolit výjimku z nejniţšího počtu dětí jen za předpokladu, 

ţe uhradí výdaje na vzdělávací činnost mateřinky, jejichţ výše bude přesahovat 

nad finanční částku stanovenou krajským normativem. Mateřské školy se tak mohou zřídit 

i v té obci, ve které počet dětí doposud nedosahoval potřebného počtu dle dosavadních 

právních předpisů. V souvislosti s tímto ustanovením můţe obec rovněţ zváţit, 

zda investuje do nové budovy předškolního zařízení nebo bude nadále zajišťovat podmínky 

pro předškolní vzdělávání v jiné obci a hradit ji neinvestiční výdaje. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků zaznamenalo velký pokrok. Zřízením 

pedagogických fakult při univerzitách a stanovením povinné studijní doby učitelů se 

vzdělávání pedagogů postupně rozvíjelo. Na pedagogických fakultách byly vzdělávány 

učitelky mateřských škol, a to i přesto, ţe mateřské školy byly začleněny do školského 

systému aţ o dva roky později, tedy v roce 1948. Studijní doba byla stanovena na čtyři 
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semestry. Pedagogické fakulty při univerzitách neměly dlouhého trvání. Nakonec byly 

ze společensko-politických důvodů zrušeny. Vzdělávání pedagogů se přeneslo na nově 

zřízené vysoké školy pedagogické, vyšší pedagogické školy a pedagogické školy 

nahrazující pedagogická gymnázia. V roce 1953 probíhalo potřebné vzdělávání učitelek 

mateřských škol jiţ na pedagogických školách po dobu tří let. Dnes získává učitel mateřské 

školy odbornou kvalifikaci vysokoškolským či vyšším odborným vzděláním 

s akreditovaným studijním programem a středním vzděláním s maturitní zkouškou 

získaným ukončením vzdělávacího programu středního vzdělávání v oboru zaměřeném 

na přípravu učitelů předškolního vzdělávání. Současná doba přináší stále se zvyšující 

nároky, poţadavky, větší kompetence pedagogů a zvláště ředitelů mateřských škol. Získání 

odborné kvalifikace a dalšího vzdělání prostřednictvím vysokých škol či samostudia je 

dnes nezbytností.  

V otázce financování škol k ţádným významným změnám nedocházelo. Jiţ v 19. století 

byly veřejné školy financované státním příspěvkem a městskou obcí. Pouze v souvislosti 

se změnami územního členění státu, se pozměnil také způsob přidělování finančních 

prostředků ze státního rozpočtu. Veřejné finance byly školám přidělovány prostřednictvím 

okresních shromáţdění a poté školských úřadů. Zrušením školských úřadů přešla agenda 

na okresní a krajské úřady. Od roku 2003 přiděluje MŠMT finanční prostředky z kapitoly 

školství státního rozpočtu krajským úřadům. Jejich prostřednictvím jsou veřejné finance 

dále přerozděleny na jednotlivé organizace podle krajských normativů. Mzdové výdaje se 

staly závazným ukazatelem rozpočtové kapitoly školství.  Na základě údajů Odboru 

školství, kultury a sportu v Mostě bylo zjištěno, ţe v roce 2003 byla vydána finanční částka 

na mzdy pedagogických i nepedagogických pracovníků osmnácti mosteckých mateřských 

škol ve výši 44 286 tis. Kč. V roce 2009 činily náklady na mzdy pracovníků mateřských 

škol ve výši 59 276 tis. Kč. Výše finančních prostředků na mzdy je rok od roku vzrůstající. 

Je to dáno případnými změnami platových tarifů a především zvyšujícím se počtem let 

praxe zaměstnanců. 

Další zajímavostí je porovnání úplaty za předškolní vzdělávání v roce 1970 se současností. 

Před čtyřiceti lety rodiče přispívali finanční částkou 10 Kč měsíčně, coţ činilo zhruba 

0,5 % průměrné hrubé mzdy této doby. Podle zjištění Českého statistického úřadu byla 

průměrná hrubá mzda 1 915 Kčs. Dnes za úplatu rodiče uhradí přibliţně 400 Kč měsíčně, 

coţ je 1,5 % průměrné hrubé mzdy, která v loňském roce činila 25 752 Kč. Úplata 
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za školní vzdělávání a školské sluţby je dalším příjmem mateřských škol. Výši úplaty 

stanoví ředitel mateřské školy v souladu s prováděcími právními předpisy. Vzdělávání 

v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně. 

Vzdělávání v mateřských školách se zkvalitnilo prostřednictvím školních vzdělávacích 

programů, které si stanoví kaţdá mateřská škola sama. Zavedení určité volnosti však 

obnáší průběţné vyhodnocování vzdělávacích činností, které musí být v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem. Poznatky z takto provedené autoevaluace přináší 

pedagogovi zpětnou vazbu o kvalitě prováděných pedagogických činností.  

V souvislosti s porovnáváním historie se současností je nutno podotknout, ţe vývoj 

mateřských škol nebyl ovlivňován pouze legislativou. S rozvojem moderních technologií 

a metod se zmodernizovalo nejen samotné řízení mateřských škol, ale zkvalitnila se rovněţ 

výchova a péče o děti. V předškolním vzdělávání se v dnešní době pouţívají například 

interaktivní tabule určené pro výuku formou her, výcvik řeči a paměti. Děti tak mají 

příleţitost se seznámit s moderními prostředky ještě před vstupem do základní školy.  

Bakalářská práce poskytuje údaje o historii a současnosti mateřských škol v Mostě. Je zde 

kladen důraz na reformy v oblasti školství, které měly zásadní vliv na postavení 

mateřských škol v dnešní době. Zároveň vytváří náhled do blízké budoucnosti. Analýzou 

jednotlivých období jsem dospěla k výše uvedeným závěrům, a to v oblasti vzdělávání 

pedagogických pracovníků, financování škol a podmínek k výchově a vzdělávání dětí 

včetně jejich vyhodnocení. Práce se dále zabývá celostátní problematikou nedostatečného 

počtu míst v mateřských školách z kapacitních důvodů a ověřuje, zda je kapacita 

dostačující v předškolních zařízeních na území města Mostu. Vyhodnocením údajů bylo 

zjištěno, ţe doposud byla kapacita mosteckých mateřských škol dostačující. V roce 2010 

však můţe dojít k navýšení nevyhověných ţádostí o místo z kapacitních důvodů, ale jen 

za předpokladu, ţe faktory ovlivňující počet dětí budou neměnné (např. migrace obyvatel) 

a rodiče všech tříletých dětí budou mít zájem o jejich umístění v předškolních zařízeních.  

Bakalářská práce obohatila mé zkušenosti především historií školství v Mostě. Jejím 

prostřednictvím se mohou rozšířit obzory nejen zaměstnancům územně samosprávných 

celků, ale rovněţ pedagogickým pracovníkům, zejména začínajícím, kteří ještě neznají 

souvislosti s nynější úpravou právních předpisů. Uplatnění nalezne tento materiál jistě 

i u rodičů a veřejnosti zajímající se historií města Mostu. 
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