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Průvodní dokument 

Komise pro školství Rady města Čáslav si dovoluje předložit Radě města Čáslav ke schválení 

materiál s názvem „Pravidla hodnocení ředitelů právnických osob vykonávajících činnost škol 

a školských zařízení zřizovaných městem Čáslav“. 

Cílem předkládaného materiálu je ustanovení jasných a transparentních pravidel pro 

hodnocení ředitelů škol a školských zařízení, která jsou zřizována městem Čáslav. Jedná se 

o Základní školu Masarykova, Základní školu náměstí, Základní školu Sadová, Mateřskou školu 

Čáslav, Základní uměleckou školu Jana Ladislava Dusíka, Dům dětí a mládeže Čáslav. 

Navrhujeme zavedení standardizovaných postupů hodnocení ředitelů těchto organizací za 

účelem podpory koncepční vzdělávací politiky města Čáslav i jednotlivých dotčených 

organizací. Cílem zavedení nového systému hodnocení je umožnit hodnoceným ředitelům 

pravidelně osobně prezentovat zřizovateli výsledky své činnosti a upozorňovat na překážky ve 

výkonu jejich funkce, které je možné odstranit ve spolupráci se zřizovatelem. Domníváme se, 

že poskytnutí vzájemné zpětné vazby mezí hodnoceným ředitelem a zřizovatelem je žádoucí 

pro činnost obou institucí. Výsledky hodnocení budou zohledněny zejména při řízení osobního 

rozvoje hodnocených ředitelů a jejich odměňování. 

Hodnocení bude probíhat prostřednictvím osobního pohovoru jednotlivých ředitelů 

s ustanovenou hodnotící komisí. Hodnotící komise bude složena z pěti členů, jejichž složení 

může být následovné: 

• člen rady města Čáslavi, který je zároveň předsedou komise, 

• zástupce odboru školství, kultury a památkové péče, 

• členové komise pro školství, 

• zástupce vedení města – starosta příp. místostarosta. 

O závěrečném hodnocení a přijatých opatřeních rozhoduje Rada města Čáslav. 

Předkládaný materiál se skládá z částí/dokumentů: 

• pravidla hodnocení ředitelů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřizovaných městem Čáslav: Průvodní dokument, 

• pravidla hodnocení ředitelů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských 

zařízení zřizovaných městem Čáslav, 

• doplněn bude o formuláře zajišťující přepočet hodnocení. 



Město Čáslav  Č. j.: 
  Počet stran: 14 

Stránka 3 z 14 
 

Pravidla hodnocení ředitelů právnických osob vykonávajících činnost 

škol a školských zařízení zřizovaných městem Čáslav 

Rada města Čáslavi svým usnesením č. 494 ze dne 2. října 2019 v souladu s § 102 odst. 2 

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

schválila tato Pravidla hodnocení ředitelů právnických osob vykonávajících činnost škol a 

školských zařízení zřizovaných městem Čáslav (dále jen „pravidla“), včetně příloh č. 1 

Hodnoticí formulář a 2 Komentář k vyplňování hodnoticího formuláře, které jsou nedílnou 

součástí těchto pravidel. 

Čl. 1  

Základní ustanovení 

(1) Tato pravidla jsou vydána za účelem zavedení systému pravidelného 

a standardizovaného hodnocení ředitelů právnických osob vykonávajících činnost škol 

a školských zařízení zřizovaných městem Čáslav (dále jen „hodnocení ředitelé“). 

(2) Cílem zavedení systému hodnocení je 

a) umožnit hodnoceným ředitelům pravidelně osobně prezentovat zřizovateli výsledky 

své činnosti a upozorňovat na překážky ve výkonu jejich funkce, které je možné 

odstranit ve spolupráci se zřizovatelem, 

b) poskytnout hodnoceným ředitelům zpětnou vazbu k jejich činnosti a zohlednit 

výsledky hodnocení zejména při řízení osobního rozvoje hodnocených ředitelů 

a jejich odměňování. 

(3) Termíny pravidelného hodnocení nebrání projednávání aktuálních otázek i v dalším 

období dle potřeby. 

(4) Zřizovatel má právo definovat a průběžně aktualizovat cíle, úkoly a požadavky na 

poskytování vzdělávání a školských služeb v souladu s veřejným zájmem. 

Čl. 2  

Hodnocení probíhá ve dvou fázích: 

a) hodnocení prostřednictvím osobního pohovoru s hodnotící komisí na základě 

hodnoticího formuláře (dále jen „hodnocení na základě osobního pohovoru“), 

b) průběžné posouzení splnění hlavních úkolů a cílů. 

Čl. 3  

Termíny hodnocení 

(1) Hodnocení na základě osobního pohovoru probíhá zpravidla jednou ročně, a to 

v listopadu nebo v prosinci. 

(2) U nově jmenovaného ředitele, proběhne první hodnocení na základě osobního 

pohovoru až ve školním roce následujícím po školním roce, ve kterém nastoupil na 

pracovní místo ředitele. 
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(3) Rada města Čáslavi může rozhodnout o mimořádném hodnocení v dalším termínu 

a) v případě, že při posledním hodnocení na základě osobního pohovoru byly zjištěny 

závažné nedostatky v práci hodnoceného ředitele, nebo 

b) z dalších důvodů hodných zvláštního zřetele. 

Hodnocení na základě osobního pohovoru 

Čl. 4  

Hodnotící komise 

(1) Hodnocení na základě osobního pohovoru provádí hodnotící komise jmenovaná Radou 

města Čáslavi. 

(2) Členy hodnotící komise jsou 

a) člen Rady města Čáslavi, který je zároveň předsedou komise, 

b) zástupce odboru školství, kultury a památkové péče, 

c) dva členové komise pro školství, 

d) zástupce vedení města 

(3) Hodnotící komise se usnáší nadpoloviční většinou svých členů. V případě rovnosti hlasů 

rozhoduje hlas předsedy komise. 

Čl. 5  

Odbor školství, kultury a památkové péče 

Hodnocení na základě osobního pohovoru organizačně zajišťuje odbor školství, kultury 

a památkové péče. Odbor školství, kultury a památkové péče mj. 

a) připravuje jmenování členů hodnotící komise a předkládá je Radě města Čáslavi ke 

schválení, 

b) shromažďuje a vyhodnocuje podklady pro hodnocení, které jsou k dispozici 

z činnosti města Čáslavi (výkonové ukazatele, výsledky hospodaření, resp. další 

informace o hospodaření příspěvkové organizace, výsledky externích kontrol, 

informace o stížnostech a další), 

c) stanoví přesný termín konání osobního pohovoru, je-li to možné v dohodě 

s hodnoceným ředitelem a se členy hodnotící komise, 

d) s dostatečným předstihem (nejméně jeden měsíc předem) informuje hodnoceného 

ředitele o termínu konání a zasílá mu žádost o předložení vyplněného hodnoticího 

formuláře (vlastní hodnocení, komentáře, vyjádření a návrhy) a přípravu prezentace 

(nikoli nutně multimediální, zaměřenou na dosahování cílů, hlavních úspěchů, 

překážek v práci, případně přímých požadavků na zřizovatele a námětů na zlepšení), 

za tím účelem zasílá hodnocenému řediteli přílohy č. 1 a 2 těchto pravidel, 

e) v případě ředitelů základních škol s dostatečným předstihem (nejméně jeden měsíc 

předem) zasílá školské radě žádost o stanovisko k činnosti hodnoceného ředitele dle 
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struktury hodnoticího formuláře, za tím účelem zasílá školské radě přílohy č. 1 a 2 

těchto pravidel, 

f) s dostatečným předstihem (nejméně čtrnáct dní předem) informuje členy hodnotící 

komise o termínu konání a předkládá jim podklady pro hodnocení (s výjimkou 

hodnoticího formuláře vyplněného hodnoceným ředitelem, který může být 

předložen dodatečně, zpravidla týden předem). 

Čl. 6  

Průběh hodnocení na základě osobního pohovoru 

(1) Hodnocený ředitel předkládá odboru školství, kultury a památkové péče vyplněný 

hodnoticí formulář nejpozději týden před termínem osobního pohovoru.  

(2) Členové hodnotící komise shromažďují a vyhodnocují podklady pro hodnocení zejména 

obdržené od odboru školství, kultury a památkové péče, včetně hodnoticího formuláře 

vyplněného hodnoceným ředitelem a stanoviska školské rady, a dále podklady dostupné 

z veřejných zdrojů. 

(3) Osobní pohovor hodnotící komise a hodnoceného ředitele zahrnuje 

a) vlastní prezentaci hodnoceného ředitele (nepřesahuje 15 minut), 

b) dotazy hodnotící komise k ukazatelům dle metodiky uvedené v příloze č. 2 těchto 

pravidel, 

c) dotazy hodnotící komise k vlastnímu hodnocení ředitele školy a jeho vyjádřením 

a návrhům uvedeným v hodnoticím formuláři, 

d) upozornění a náměty hodnoceného ředitele ve vztahu ke kompetencím zřizovatele, 

resp. města Čáslavi, 

e) zpětnou vazbu hodnotící komise hodnocenému řediteli ke všem oblastem 

hodnocení. 

(4) Hodnotící komise vyplní bezodkladně, nejpozději do 3 pracovních dnů, hodnoticí 

formulář a předá jej k vyjádření hodnocenému řediteli se stanovením termínu pro 

vyjádření. 

(5) Vyplněný hodnoticí formulář s vyjádřením hodnoceného ředitele předkládá hodnotící 

komise Radě města Čáslavi. 

(6) Rada města Čáslavi rozhoduje o závěrečném hodnocení a o přijetí opatření. 

(7) Odbor školství, kultury a památkové péče informuje hodnoceného ředitele 

o závěrečném hodnocení a o přijetí opatření a zajišťuje realizaci přijatých opatření. 

Průběžné posouzení splnění hlavních úkolů a cílů 

Čl. 7  

(1) Průběžné posouzení splnění hlavních úkolů a cílů provádí odbor školství, kultury 

a památkové péče. Za tímto účelem si vyžádá vyjádření hodnoceného ředitele. 
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(2) Na základě závěrů posouzení může navrhnout Radě města Čáslavi poskytnutí odměny 

hodnocenému řediteli a přijetí dalších opatření. 

(3) Odbor školství, kultury a památkové péče informuje hodnoceného ředitele o závěrech 

posouzení a o přijetí opatření a zajišťuje realizaci přijatých opatření. 

Účinnost 

Čl. 8  

Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 1. října 2019. 
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Hodnotící formulář – samostatný dokument, interní dokument 
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Komentář k vyplňování hodnoticího formuláře 

Oblasti hodnocení 

Pro jednotlivé oblasti hodnocení uvede hodnocený ředitel/hodnotící komise hodnocení dle 

pětibodové hodnotící škály. Případně může doplnit slovní komentář. 

Škála je stanovena od 0 do 4, kde 4 je nejlepší (příklad dobré praxe) a 0 nejhorší (nevyhovující). 

Dále jsou uvedeny ukazatele, které mohou být zohledněny při stanovení stupně škály 

s příklady pro nejlepší a nejhorší úroveň. Těmito ukazateli se bude zabývat hodnotící komise 

při osobním pohovoru s hodnoceným. Ne všechny ukazatele musí být nutně naplněny pro 

dosažení příslušného stupně škály.  

Zohledňovány jsou všechny školy a školská zařízení, jejichž činnost dotčená právnická osoba 

vykonává. 

Uplatní se ukazatele odpovídající druhu školy/školského zařízení. 

K vysvětlení, proč jednotlivé ukazatele ne/byly naplněny, k doložení vnějších překážek 

a objektivních příčin, k doplnění dalších relevantních příkladů a souvislostí slouží komentáře 

hodnoceného ředitele přímo v hodnoticím formuláři a dále osobní pohovor hodnotící komise 

s hodnoceným ředitelem a jeho prezentace. 

OBLASTI HODNOCENÍ – ŘEDITELÉ ZÁKLADNÍCH ŠKOL 

Stupeň hodnocení 4 Stupeň hodnocení 0 

Strategické řízení a plánování 

- má strategii, vizi a koncepci směřování 
řízené organizace a uvažuje v kontextu 
dalších let a v souvislostech 

- vize a koncepce odpovídají zásadám 
a cílům vzdělávací politiky a efektivního 
řízení 

- řídí organizaci v souladu s vizí, koncepcí, 
cíli vzdělávání 

- systematicky a koncepčně řídí svěřené 
činnosti 

- efektivně se zabývá řízením rizik 

- je otevřený změnám, reflektuje aktuální 
situaci 

- při řízení nereflektuje vizi, koncepci, cíle 
vzdělávání 

- očekává vedení, samostatně nepředkládá 
strategické cíle 

- řídí pouze operativně a nahodile 

- nepracuje s riziky 

- není připraven na změny, nereflektuje 
aktuální situaci 

Poskytování vzdělávání, školských služeb 

- vysoký zájem uchazečů o vzdělávání 
a poskytování školských služeb 

- nízká míra předčasných odchodů 
účastníků vzdělávání 

- bohatá nabídka volitelných a nepovinných 
předmětů, oblastí a činností, jejich 
naplněnost 

- nedaří se naplňovat kapacitu 
školy/školského zařízení 

- vysoká míra předčasných odchodů 
účastníků vzdělávání (přechod na jinou 
školu, ukončení docházky, neúspěšnost) 
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- vysoká kvalita výsledků vzdělávání 
(sledováno např. v externím testování, 
úspěšnosti v další vzdělávací dráze) 

- vysoká úspěšnost účastníků vzdělávání na 
olympiádách a dalších soutěžích 
a přehlídkách, účast je pestrá a pokrývá 
více vyučovaných předmětů a oblastí 

- aktivně podporuje samosprávu účastníků 
vzdělávání a další aktivity umožňující se 
podílet na chodu školy (školní časopis, 
spolupráce při organizaci akcí, využívání 
námětů) 

- aktivní a přehledné informování účastníků 
vzdělávání, resp. zákonných zástupců 
(např. s využitím informačních systémů), 
aktivní, účinná a pestrá spolupráce se 
zákonnými zástupci žáků vyžadujících 
podpůrná opatření, žáků s vysokou mírou 
absence a ohrožených školní neúspěšností 

- podporuje specifické potřeby vzdělávání 
s využitím individuálního vzdělávacího 
plánu nebo individuálního vzdělávání, 
aktivní přístup ke vzdělávání účastníků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
a s nadáním, aktivní sledování naplňování 
podmínek  

- inovativní přístup, rozšiřování nabídky 
služeb, rozvíjení a podporování moderních 
vzdělávacích metod 

- proaktivní přístup k řešení sporných situací 

- zajišťuje poskytování vzdělávání 
a školských služeb v souladu s právními 
předpisy 

- zajišťuje přehledné, funkční a pro žáky 
i jejich zákonné zástupce přívětivé 
distanční vzdělávání 

- minimální nabídka volitelných 
a nepovinných předmětů, oblastí 
a činností 

- nízká kvalita výsledků vzdělávání, 
popřípadě není žádným způsobem 
sledováno 

- minimální účast účastníků vzdělávání 
na olympiádách a dalších soutěžích 
a přehlídkách 

- nevytváří podmínky pro samosprávu 
účastníků vzdělávání 

- nedostatečné informování účastníků 
vzdělávání, resp. zákonných zástupců, 
pasivní přístup ke spolupráci se zákonnými 
zástupci žáků vyžadujících podpůrná 
opatření, žáků s vysokou mírou absence 
a ohrožených školní neúspěšností  

- pouze formálně a pasivně přistupuje ke 
vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, k průběhu 
individuálního vzdělávání nebo vzdělávání 
s povoleným individuálním vzdělávacím 
plánem 

- neinovuje spektrum postupů a služeb, 
preferuje pouze zaběhnuté postupy 

- neřešení, nebo konfliktní přístup k řešení 
sporných situací 

- porušuje právní předpisy při poskytování 
vzdělávání a školských služeb 

- nezajišťuje funkční distanční vzdělávání 

Personální řízení 

- zajišťuje potřebnou kapacitu a kvalitu 
zaměstnanců 

- účinně deleguje úkoly, kontroluje práci 
a poskytuje účelnou zpětnou vazbu 

- přijímá náměty, plně využívá odbornosti, 
aktivního a iniciativního přístupu 
zaměstnanců, podporuje jej, poskytuje 
konstruktivní zpětnou vazbu 

- problémy se získáním a udržením 
kvalitních (mj. kvalifikovaných 
a aprobovaných) zaměstnanců 

- rezervy v účinném delegování úkolů, 
kontrole práce a v poskytování účelné 
zpětné vazby 

- neumožňuje zapojení zaměstnanců do 
řízení školy 
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- má systematický přístup k profesnímu 
rozvoji zaměstnanců, zajišťuje sdílení 
obsahů kurzů ostatním zaměstnancům 

- uplatňuje propracovaný a účinný systém 
podpory začínajících pedagogických 
pracovníků 

- řízeně motivuje zaměstnance (nejen 
finančně) 

- činí kroky k vytvoření a udržení stabilního 
a funkčního spolupracujícího týmu, 
sleduje sociální klima v pracovním 
kolektivu 

- proaktivní přístup k řešení sporných situací 

- zajišťuje podmínky pro vyvážený pracovní 
a osobní život zaměstnanců 

- konstruktivně a včas plánuje pracovní 
úvazky, projednává změny se zaměstnanci 
s dostatečným předstihem 

- rozhoduje transparentně a vstřícně 

- zajišťuje personální řízení v souladu 
s právními předpisy 

- nemá systematický přístup k profesnímu 
rozvoji zaměstnanců 

- nezajišťuje podporu začínajících 
pedagogických pracovníků 

- nezabývá se motivací zaměstnanců 

- nepodporuje týmové aktivity 

- neřešení, nebo konfliktní přístup k řešení 
sporných situací 

- nezajišťuje podmínky pro vyvážený 
pracovní a osobní život zaměstnanců 

- provádí nekoordinované změny 
pracovních úvazků bez předchozího 
informování zaměstnanců 

- nerozhoduje transparentně 

- porušuje právní předpisy v oblasti 
personálního řízení 

Hospodaření a správa majetku 

- orientuje se v ekonomických procesech 

- využívá rozpočtové prostředky v souladu 
s principy efektivnosti, hospodárnosti 
a účelnosti 

- pečuje o svěřený majetek, plně jej využívá, 
zamezuje jeho zanedbávání 

- pečlivě plánuje výdaje a jejich přínosy 

- investuje šetrně, účelně a s rozmyslem 

- dodržuje rozpočtová pravidla 

- aktivně získává další zdroje financování 

- neorientuje se v ekonomických procesech 

- nemá pod kontrolou aktuální stav 
a předpoklad čerpání prostředků rozpočtu 

- nepečuje řádně o svěřený majetek 

- má zásadní problémy s plynulým 
financováním provozu 

- investuje nahodile, nehledá alternativy, 
volí zbytečně nákladná řešení 

- porušuje rozpočtová pravidla 

Řízení doplňkové činnosti 

- realizuje pestrou doplňkovou činnost 
v souladu s povolením 

- doplňková činnost je plně využívána 
a příjemci kladně hodnocena 

- nerealizuje povolenou doplňkovou činnost 

- překračuje oprávnění k realizaci doplňkové 
činnosti 

- doplňkovou činnost realizuje neefektivně, 
na úkor činnosti hlavní 

Vztah k veřejnosti (zejména k zákonným zástupcům, uchazečům a dalším organizacím) 

- aktivně zjišťuje potřeby a zájmy veřejnosti 

- dbá na aktuální, přehledné a srozumitelné 
internetové stránky obsahující zásadní 
informace o činnosti organizace 

- systematicky se zabývá stížnostmi, návrhy 
a podněty, informuje o jejich přijímání 

- nevnímá potřeby a zájmy veřejnosti 

- nezajišťuje vedení internetových stránek, 
nezajišťuje jejich aktualizaci a dostatečnost 

- nezabývá se stížnostmi, návrhy a podněty  

- nevyvíjí aktivity k propagaci školy 

- rozhoduje netransparentně 
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i vyřízení, aktivně sleduje účinnost 
opatření přijatých na jejich základě 

- realizuje pestré aktivity k propagaci školy 

- spolupracuje s externími subjekty (např. 
s dalšími školskými zařízením, v rámci 
kariérového poradenství, spolupráce 
s domovem důchodců, s městskou 
knihovnou) 

- široká míra otevřenosti a transparentnosti 

Komunikace a spolupráce se zřizovatelem a školskou radou 

- dodržuje pravidla nastavená zřizovatelem 
a zohledňuje jeho doporučení 

- vytváří vhodné podmínky pro kontrolu 
a hodnocení prováděné zřizovatelem 

- poskytuje aktivní součinnost v dalších 
oblastech 

- propaguje a podporuje aktivní i pasivní 
účast ve volbách do školské rady 

- poskytuje v přehledné formě školské radě 
potřebné informace a podklady 

- poskytuje účelnou a konstruktivní zpětnou 
vazbu k podnětům a oznámením školské 
rady 

- nedodržuje pravidla nastavená 
zřizovatelem, nereflektuje jeho 
doporučení  

- nespolupracuje při kontrolách a hodnocení 

- neposkytuje zřizovateli potřebnou 
součinnost v dalších oblastech 

- neinformuje zřizovatele 

- nezajišťuje volby do školské rady dle 
volebního řádu 

- nepředkládá školské radě povinnou 
dokumentaci, předkládá dokumentaci 
s prodlevou 

- neposkytuje součinnost a dostatečné 
informace pro práci školské rady 

- nezabývá se podněty a oznámeními 
školské rady 

 

OBLASTI HODNOCENÍ – OSTATNÍ HODNOCENÍ ŘEDITELÉ 

Stupeň hodnocení 4 Stupeň hodnocení 0 

Strategické řízení a plánování 

- má strategii, vizi a koncepci směřování 
řízené organizace a uvažuje v kontextu 
dalších let a v souvislostech 

- vize a koncepce odpovídají zásadám 
a cílům vzdělávací politiky a efektivního 
řízení 

- řídí organizaci v souladu s vizí, koncepcí, 
cíli vzdělávání 

- systematicky a koncepčně řídí svěřené 
činnosti 

- efektivně se zabývá řízením rizik 

- je otevřený změnám, reflektuje aktuální 
situaci 

- při řízení nereflektuje vizi, koncepci, cíle 
vzdělávání 

- očekává vedení, samostatně nepředkládá 
strategické cíle 

- řídí pouze operativně a nahodile 

- nepracuje s riziky 

- není připravený na změny, nereflektuje 
aktuální situaci 
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Poskytování vzdělávání, školských služeb 

- vysoký zájem uchazečů o vzdělávání 
a poskytování školských služeb 

- nízká míra předčasných odchodů 
účastníků vzdělávání 

- bohatá nabídka oblastí a činností, 
naplněnost 

- vysoká kvalita výsledků vzdělávání 
(sledována např. úspěšnost v další 
vzdělávací dráze, nízká míra odkladů 
povinné školní docházky) 

- vysoká úspěšnost účastníků vzdělávání na 
soutěžích a přehlídkách, účast je pestrá 
a pokrývá více oblastí 

- aktivně podporuje samosprávu účastníků 
vzdělávání a další aktivity umožňující se 
podílet na chodu školy (spolupráce při 
organizaci akcí, využívání námětů) 

- aktivní a přehledné informování účastníků 
vzdělávání, resp. zákonných zástupců 
(např. s využitím informačních systémů), 
aktivní, účinná a pestrá spolupráce se 
zákonnými zástupci dětí a žáků 
vyžadujících podpůrná opatření, dětí 
a žáků s vysokou mírou absence 

- aktivní přístup ke vzdělávání účastníků 
vzdělávání se speciálními vzdělávacími 
potřebami a s nadáním, aktivní sledování 
naplňování podmínek  

- inovativní přístup, rozšiřování nabídky 
služeb, rozvíjení a podporování moderních 
vzdělávacích metod 

- proaktivní přístup k řešení sporných situací 

- zajišťuje poskytování vzdělávání 
a školských služeb v souladu s právními 
předpisy 

- zajišťuje přehledné, funkční a pro žáky 
i jejich zákonné zástupce přívětivé 
distanční vzdělávání 

- nedaří se naplňovat kapacitu školy 

- vysoká míra předčasných odchodů 
účastníků vzdělávání (ukončení docházky) 

- minimální nabídka oblastí a činností 

- nízká kvalita výsledků vzdělávání, 
popřípadě není žádným způsobem 
sledováno 

- minimální účast účastníků vzdělávání na 
soutěžích a přehlídkách 

- nevytváří podmínky pro samosprávu 
účastníků vzdělávání 

- nedostatečné informování účastníků 
vzdělávání, resp. zákonných zástupců, 
pasivní přístup ke spolupráci se zákonnými 
zástupci dětí a žáků vyžadujících podpůrná 
opatření, dětí a žáků s vysokou mírou 
absence 

- pouze formálně a pasivně přistupuje 
k průběhu vzdělávání účastníků vzdělávání 
se speciálními vzdělávacími potřebami 

- neinovuje spektrum postupů a služeb, 
preferuje pouze zaběhnuté postupy 

- neřešení, nebo konfliktní přístup k řešení 
sporných situací 

- porušuje právní předpisy při poskytování 
vzdělávání a školských služeb 

- nezajišťuje funkční distanční vzdělávání 

Personální řízení 

- zajišťuje potřebnou kapacitu a kvalitu 
zaměstnanců 

- účinně deleguje úkoly, kontroluje práci 
a poskytuje účelnou zpětnou vazbu 

- přijímá náměty, plně využívá odbornosti, 
aktivního a iniciativního přístupu 

- problémy se získáním a udržením 
kvalitních (mj. kvalifikovaných 
a aprobovaných) zaměstnanců 

- rezervy v účinném delegování úkolů, 
kontrole práce a v poskytování účelné 
zpětné vazby 
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zaměstnanců, podporuje jej, poskytuje 
konstruktivní zpětnou vazbu 

- má systematický přístup k profesnímu 
rozvoji zaměstnanců, zajišťuje sdílení 
obsahů kurzů ostatním zaměstnancům 

- uplatňuje propracovaný a účinný systém 
podpory začínajících pedagogických 
pracovníků 

- řízeně motivuje zaměstnance (nejen 
finančně) 

- činí kroky k vytvoření a udržení stabilního 
a funkčního spolupracujícího týmu, 
sleduje sociální klima v pracovním 
kolektivu 

- proaktivní přístup k řešení sporných situací 

- zajišťuje podmínky pro vyvážený pracovní 
a osobní život zaměstnanců 

- konstruktivně a včas plánuje pracovní 
úvazky, projednává změny se zaměstnanci 
s dostatečným předstihem 

- rozhoduje transparentně a vstřícně 

- zajišťuje personální řízení v souladu 
s právními předpisy 

- neumožňuje zapojení zaměstnanců do 
řízení školy 

- nemá systematický přístup k profesnímu 
rozvoji zaměstnanců 

- nezajišťuje podporu začínajících 
pedagogických pracovníků 

- nezabývá se motivací zaměstnanců 

- nepodporuje týmové aktivity 

- neřešení, nebo konfliktní přístup k řešení 
sporných situací 

- nezajišťuje podmínky pro vyvážený 
pracovní a osobní život zaměstnanců 

- provádí nekoordinované změny 
pracovních úvazků bez předchozího 
informování zaměstnanců 

- nerozhoduje transparentně 

- porušuje právní předpisy v oblasti 
personálního řízení 

Hospodaření a správa majetku 

- orientuje se v ekonomických procesech 

- využívá rozpočtové prostředky v souladu 
s principy efektivnosti, hospodárnosti 
a účelnosti 

- pečuje o svěřený majetek, plně jej využívá, 
zamezuje jeho zanedbávání 

- pečlivě plánuje výdaje a jejich přínosy 

- investuje šetrně, účelně a s rozmyslem 

- dodržuje rozpočtová pravidla 

- aktivně získává další zdroje financování 

- neorientuje se v ekonomických procesech 

- nemá pod kontrolou aktuální stav 
a předpoklad čerpání prostředků rozpočtu 

- nepečuje řádně o svěřený majetek 

- má zásadní problémy s plynulým 
financováním provozu 

- investuje nahodile, nehledá alternativy, 
volí zbytečně nákladná řešení 

- porušuje rozpočtová pravidla 

Řízení doplňkové činnosti 

- realizuje pestrou doplňkovou činnost 
v souladu s povolením 

- doplňková činnost je plně využívána 
a příjemci kladně hodnocena 

- nerealizuje povolenou doplňkovou činnost 

- překračuje oprávnění k realizaci doplňkové 
činnosti 

- doplňkovou činnost realizuje neefektivně, 
na úkor činnosti hlavní 

Vztah k veřejnosti (zejména k zákonným zástupcům, uchazečům a dalším organizacím) 

- aktivně zjišťuje potřeby a zájmy veřejnosti 

- dbá na aktuální, přehledné a srozumitelné 
internetové stránky obsahující zásadní 
informace o činnosti organizace 

- nevnímá potřeby a zájmy veřejnosti 

- nezajišťuje vedení internetových stránek, 
nezajišťuje jejich aktualizaci a dostatečnost 

- nezabývá se stížnostmi, návrhy a podněty  
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- systematicky se zabývá stížnostmi, návrhy 
a podněty, informuje o jejich přijímání 
i vyřízení, aktivně sleduje účinnost 
opatření přijatých na jejich základě 

- realizuje pestré aktivity k propagaci školy 

- spolupracuje s externími subjekty (např. 
s dalšími školskými zařízením, v rámci 
kariérového poradenství, spolupráce 
s domovem důchodců, s městskou 
knihovnou) 

- široká míra otevřenosti a transparentnosti 

- nevyvíjí aktivity k propagaci školy 

- rozhoduje netransparentně 

Komunikace a spolupráce se zřizovatelem 

- dodržuje pravidla nastavená zřizovatelem 
a zohledňuje jeho doporučení 

- vytváří vhodné podmínky pro kontrolu 
a hodnocení prováděné zřizovatelem 

- poskytuje aktivní součinnost v dalších 
oblastech 

- nedodržuje pravidla nastavená 
zřizovatelem, nereflektuje jeho 
doporučení  

- nespolupracuje při kontrolách a hodnocení 

- neposkytuje zřizovateli potřebnou 
součinnost v dalších oblastech 

- neinformuje zřizovatele 

Hlavní úkoly a cíle 

Hlavní úkoly a cíle jsou stanoveny primárně na základě návrhu hodnoceného ředitele, dále dle 

koncepce školy/školského zařízení, profilace a zásadních zjištění. Vztahuje se ke kompetencím 

hodnoceného ředitele. Může se jednat např. o povinnost doplnění kvalifikačních předpokladů 

a manažerského vzdělání, usilování o vyšší míru kvalifikovanosti a aprobovanosti 

pedagogického sboru, získání rodilého mluvčího pro výuku cizích jazyků, zajišťování výjezdů 

do zahraničí, spolupráce s dalšími organizacemi, nabídku mimoškolních aktivit (působení školy 

jako komunitního místa setkávání, organizace plesu, akademie, jarmarku apod.), účast na 

projektech, získávání grantů a dalších finančních zdrojů, významné (efektivní, dlouhodobé) 

úspory apod. 

Stanovení hlavních úkolů a cílů na další období je zároveň hlavním východiskem pro posouzení 

poskytnutí odměny na základě dalšího hodnocení. Přičemž stanovené cíle musí být 

jednoznačné, měřitelné, adekvátní, relevantní a časově ohraničené. 


