
8. Schvalovací proces do funkce ředitele školy 

 

 Předpokládejme, že jsme ve fázi, kdy se rozhodneme stát se ředitelem školy a 

současně jsme naplnili zákonem stanovené předpoklady k výkonu této funkce. 

V takovémto případě je potřebné nalézt „svou vysněnou školu“, vyhrát konkurz na pozici 

ředitele a nastoupit do této funkce. Ačkoliv se může zdát, že se jedná o proces velmi 

krátký a nenáročný, opravdu tomu tak není.  

Jen na úvod několik málo statistických dat, aby si příslušný uchazeč o tuto funkci 

učinit náležitý obrázek reality, ve které se pohybuje. V současné chvíli pracuje 

v regionálním školství cca 120 000 pedagogických pracovníků. Tito pedagogové jsou ve 

svém principu našimi konkurenty ve snaze zvítězit v konkurzu na ředitele školy. Je 

samozřejmé, že značná část těchto osob v sobě nenalezla touhu posunout se v kariéře 

dál, přesto se jedná o osoby, s nimiž se pohybujeme na společném pracovním trhu. 

Na území České republiky pak působí cca 7 000 škol, které jsou řízeny řediteli 

škol. Jedná se tudíž o nepoměrně nižší počet míst, která jsou k dispozici. Jestliže 

vezmeme v potaz, že příslušná pracovní místa nejsou rozprostřena úměrně v rámci 

České republiky (např. ve velkých městech jsou mnohem více koncentrována než na 

venkově) a současně je doba funkčního období ředitele školy minimálně šestiletá, šance 

na úspěch se nám značně snižuje. Přesto existuje poměrně dost možností v průběhu 

roku (nejčastěji však v období, které předcházející začátku školního roku), kdy se 

můžeme zúčastnit konkurzu na pozici ředitele školy. 

Pro určité zjednodušení v nalezení volných pracovních míst Vás upozorňujeme na 

funkci našeho portálu, a to konkrétně na funkci Konkurzy na ředitele škol. Na tomto 

odkazu naleznete nabídky ke konkurzům, které byly vyvolány jednotlivými krajskými 

úřady. Je ovšem nutné upozornit na to, že se nejedná o veškeré pozice, kde byl vyvolán 

konkurz, např. obecní úřady mnohdy tuto skutečnost krajským úřadům nesdělí. 

 

 

8.1. Schvalovací proces do funkce ředitele školy 

 

 Aby byla pozice ředitele školy uvolněna, musí nastat konstelace právního stavu, 

který to umožní. Již úvodem je ale nutné upozornit na fakt, že příslušná oblast podléhá 

poměrně značnému politickému vlivu a jen v posledních deseti letech byla několikrát 

http://www.vzdelavacisluzby.cz/virtualni-skola/nabidky-prace-ve-skolstvi/konkurzy-na-reditele-skol


změněna. Navíc jsou v současnou chvíli připraveny nové návrhy, které mají za cíl danou 

oblast opětovně pozměnit. 

 Zajímavostí celého procesu je situace, kdy naopak od splnění předpokladu 

k výkonu samotné funkce ředitele školy, která je obsahem ZOPP, samotný proces 

schválení a případného odvolání ředitele z funkce je uveden ve školském zákoně. Jedná 

se o poměrně zajímavý legislativní nesoulad, který není zcela obvyklý. 

 Pro naše účely pak je podstatný především § 166 ŠZ. V tomto § a ve dvou 

drobných ustanoveních § 168 a § 176 je uveden veškerý proces týkající se schvalování, 

jmenování a odvolávání ředitele školy. Více informací je součástí níže uvedené tabulky. 

 

Tabulka č. 20: Ustanovení ŠZ týkající se schvalování, jmenování a odvolávání 

ředitele školy 

Ustanovení ŠZ Obsah (zjednodušený význam) ustanovení 

§ 166, odst. 1 Ředitel školy je ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž 

činnost daná právnická osoba nebo organizační složka státu nebo její 

součást vykonává. 

§ 166, odst. 1 Ředitelem školy může být jmenován pouze ten, kdo splňuje 

předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy nebo školského 

zařízení stanovené zvláštním právním předpisem (§ 5 ZOPP) 

§ 166, odst. 2 Ředitele veřejné školy1 jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel 

na základě jím vyhlášeného konkursního řízení 

§ 166, odst. 3 V období od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před 

uplynutím období 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele 

školy nebo školského zařízení (dále jen „šestileté období“) může 

zřizovatel vyhlásit na toto pracovní místo konkurs; v takovém případě 

odvolá ředitele k poslednímu dni šestiletého období 

§ 166, odst. 3 Zřizovatel vyhlásí konkurs a odvolá ředitele vždy, obdrží-li před 

začátkem lhůty pro vyhlášení konkursu návrh na jeho vyhlášení od 

České školní inspekce nebo školské rady 

§ 166, odst. 3 Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele ani na 

základě potřeby své či na základě návrhu České školní inspekce nebo 

                                                
1 Škola zřizovaná ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí 



školské rady, počíná dnem následujícím po konci dosavadního 

šestiletého období běžet další šestileté období 

§ 166, odst. 4 Ředitel veřejné školy musí být zřizovatelem odvolán na základě 

zákonem stanovených případů, a to 

a) pozbyl-li některého z předpokladů pro výkon činností ředitele 

školy nebo školského zařízení stanovených zvláštním právním 

předpisem (§ 5 ZOPP), 

b) nesplnil-li podmínky zahájení a úspěšného ukončení studia k 

získání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu ( 

ZOPP), 

c) nesplnil-li podmínky získání znalostí z oblasti řízení školství 

studiem pro ředitele škol a školských zařízení podle zvláštního 

právního předpisu (ZOPP), nebo 

d) na základě organizačních změn, jejichž důsledkem je zánik 

vedoucího pracovního místa ředitele. 

§ 166, odst. 5 Ředitele veřejné školy může zřizovatel odvolat z vedoucího 

pracovního místa z důvodů 

a) závažného porušení nebo neplnění právních povinností 

vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím 

pracovním místě ředitele, které bylo zjištěno zejména inspekční 

činností České školní inspekce nebo zřizovatelem, 

b) návrhu České školní inspekce podle § 174 odst. 13 ŠZ (Česká školní 

inspekce podává návrh na odvolání ředitele veřejné školy nebo 

školského zařízení v případě zjištění závažných nedostatků v činnosti 

školy nebo školského zařízení 

§ 166, odst. 6 Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti 

vyhlášení konkursního řízení, složení konkursních komisí pro 

posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa uvedená 

a pravidla pro sestavování, činnost a rozhodování těchto konkursních 

komisí (zmiňovaným právním předpisem je Vyhláška č. 54/2005 Sb., 

o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích) 

§ 166, odst. 7 Ředitelem neveřejné školy nebo školského zařízení, jejichž činnost 

vykonává právnická osoba, může být pouze ten, kdo splňuje 

http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/legislativa/skolstvi/vychova-a-vzdelavani/54-2005.pdf
http://www.vzdelavacisluzby.cz/dokumenty/legislativa/skolstvi/vychova-a-vzdelavani/54-2005.pdf


předpoklady pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení 

stanovené zvláštním právním předpisem (ZOPP). Tato osoba je 

ředitelem všech škol a školských zařízení, jejichž činnost daná 

právnická osoba vykonává 

§ 168, odst. 1, 

písm. i) 

Školská rada podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy 

§ 176 Česká školní inspekce může podávat zřizovatelům škol a školských 

zařízení návrhy na vyhlášení konkursu podle § 166 odst. 3 

 

 Z uvedeného přehledu vyplývá množství zajímavostí, které se samotného procesu 

týkají. Prvotně je potřebné si všimnout, že samotný proces je zásadně rozdílný, jestliže 

se jedná o ředitele veřejné anebo neveřejné školy. Jednoznačně platí, že proces je značně 

zjednodušen pro uchazeče o post ředitele v neveřejné škole. To však sebou nese i značné 

nevýhody. Např. při odvolávání takto zvoleného ředitele nemusí zřizovatel dbát na 

proces stanovený školským zákonem, ale pouze zákoníkem práce. Dá se tedy 

konstatovat, že ačkoliv je proces jmenování (případně dosazení do pozice) ředitele 

neveřejné školy o něco jednodušší, o to složitější může pro něj být se v této pozici udržet. 

 Další zajímavostí z daného přehledu vyplývající je fakt, kdy je zákonem ztvrzeno, 

že ředitel školy se po úspěšném konkurzním řízení stává ředitelem všech škol, které jsou 

součástí právnické osoby. Není tomu tedy tak, že by se zřizovatel rozhodl např. pověřit 

řízením MŠ a ZŠ dvě různé osoby. Ředitel školy je ředitelem všech jejich součástí. 

 V neposlední řadě je potřebné zmínit samotný šestiletý cyklus celého procesu. 

Stávající stav je takový, že ředitel školy je jmenován na dobu šesti let. Jestliže se v období 

od začátku šestého měsíce do konce čtvrtého měsíce před uplynutím tohoto období 

rozhodnou zřizovatel, česká školní inspekce anebo školská rada vyvolat nový konkurz 

na ředitele školy, musí být tento konkurz proveden. V opačném případě je stávající 

ředitel prodloužen ve své funkci na následujících šest let. 

 Zajímavostí je také to, že okruh možných konfliktů, kdy může či musí být ředitel 

školy v průběhu svého funkčního období odvolán ze své funkce, je velmi omezený. 

Jestliže tento ředitel vykonává svou funkci bez významnějších nedostatků a nedopustil 

se nějakého závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho 

činností, je jen těžce odvolatelný. Je ovšem pravda, že realita je ve skutečnosti značně 



rozdílná. Jestliže zřizovatel školy nemá důvěru k ředitele, většinou nalezne řešení, jak se 

tohoto ředitele zbavit. 

 


