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Ředitel školy –
současné postavení

• Život mezi mlýnskými kameny

• Požadavek tří rolí

• Zastaralý systém přípravy

• Absence celoživotního rozvoje a podpory

• Politické ovlivňování

• Vysoká míra autonomie školy i funkce
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Dva světy

•Pohled ředitele: Starosta může vše, jsem jeho 
poddaný. A přitom tomu nerozumí. Jakýkoliv rodič jde 
rovnou za ním a já to slíznu.

•Pohled starosty: Škola je naše a přitom nijak 
neovlivníme celých šest let, co se v ní děje. Jsme 
bezmocní a přitom jsme za školu politicky odpovědní.



Podoba vzdělávacího systému

1 ministerstvo

14 krajů

205 obcí s rozšířenou působností

3500 zřizovatelů škol



Hlavní problémy
• Nejasné vymezení kompetencí, odpovědností a pravomocí 

jednotlivých aktérů.

• Chybí jasná vize a shoda na cílech vzdělávání.

• Fragmentace zřizovatelů, odborný deficit.

• Chybí podpůrné a poradenské složky, případně jsou roztříštěné.

• Nesmyslné plýtvání kapacitami – školy si většinu služeb musí 
zajišťovat samy.

• Často špatná komunikace, zpožďování a zkreslování informací 
spojené s růstem nedůvěry.

• Chybí klíčová data o vzdělávacím systému (monitoring vzdělávacích 
cest žáků, data o PP).



Společenský kontext

• Postavení školy, nejasné zadání

• Vyvážení individuálního a společenského pohledu

• Tlak na vzdělávací systém

• Proměna paradigmatu vzdělávání a názorů na ně

• Narůstající rozdíly ve společnosti

• Růst chudoby

• Škola jako pevný bod v tekuté modernitě

• Vzdělávání jako (jediná) budoucnost regionů
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Inspirativní příklady



Je mnohem obtížnější snažit se rozumět 
a chápat než kritizovat a lacině radit. 

Zřizovatel má v české kotlině zajímavě 
nastavené kompetence, jde o zásadní 
faktor každé školy a já bych si moc přál, 
abychom naši situaci brali jako výhodu 
a obohacení.
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