PRVNÍ ROK ŘEDITELEM ŠKOLY


Úkoly a výzvy

První rok v postavení ředitele školy je určitě jedním z nejtěžších v pracovní kariéře, a to z mnoha důvodů. Od okamžiku, kdy člověk v nové roli překročí práh školy:
	Konfrontuje obvykle optimistické vyobrazení témat úkolů ředitele se skutečným problémy každodenního života ve škole.

Musí se někdy smířit s náročným očekáváním učitelů, administrativních i ostatních pracovníků, rodičů i žáků či studentů.
Je postaven do izolace, která je určitou součástí etapy života v školské kariéře.

To všechno je skutečně často údělem vedoucího pracovníka, který zmizí či se změní až po několika měsících a někdy až po prvním roce práce v novém postavení.

Protože si to uvědomujeme, snažili jsme se pomoci těm, kteří aspirují na roli ředitele. V souladu s výše uvedeným jsme v naší studii požádali studující, kteří se připravují na roli ředitele, také současné ředitele škol, učitele i rodiče, aby vždy označili tři oblasti, kterými se podle jejich názoru musí zabývat nový ředitel v prvním roce své funkce na prvním místě. Samozřejmě též žáky a studenty považujeme za velmi důležitou skupinu ve škole, ale domníváme se, že na předmět našeho sledovaného zájmu nemohou mít ještě odpovídající názor.


Níže v syntetickém přehledu prezentujeme názory jednotlivých skupin respondentů.

Tabulka 1: Záležitosti, kterými se musí ředitel především zabývat v prvním roce svého řízení školy dle názoru skupin výše uvedených respondentů. V závorkách jsou uvedené četnosti odpovědí.

Pořadí 
Názory studujících – kandidátů na ředitele (87)
Potvrzení současnými řediteli škol
(83)
Očekávání učitelů
(84)
Očekávání rodičů
(84)
1.
Záležitosti pracovníků (68)
Školní dokumentace (56)
Záležitosti 
učitelů (75)
Záležitosti
žáků- studentů (82)
2.
Organizace práce ve škole (36)
Záležitosti
pracovníků (40)
Organizace práce ve škole (45)
Záležitosti
učitelů (45)
3.
Finanční záležitosti (23)
Hospodářská, provozní oblast (36)
Řízení oblasti výchovně vzdělávací (19)
Řízení oblasti výchovně vzdělávací (28)
4.
Dokumentace školy (22)
Organizace práce ve škole (30)
Propagace školy (13)
Organizace práce ve škole (21)
5.
Spolupráce s rodiči (21)
Zachovávání právních předpisů (18)
Finanční záležitosti (12)
Spolupráce s okolím školy (16)
6.
Hospodářská, provozní oblast (17)
Finanční záležitosti (16)
Záležitosti
žáků – studentů (11)
Spolupráce s rodiči (16)
7.
Řízení oblasti výchovně vzdělávací (11)
Vedení pedagogického dozoru (8)
Dokumentace školy (10)
Hospodářská, provozní oblast
(11)
8.
Propagace školy (10)
Spolupráce s rodiči (4)
Hospodářská, provozní oblast
(9)
Finanční záležitosti (6)
9.
Spolupráce s okolím školy (10)
Jiné (18)
Dodržování právních předpisů (8)
Jiné (3)
10.
Záležitosti
žáků – studentů (7)

Starost o bezpečnost (7)

11.
Zlepšení
kvality práce školy (7)

Spolupráce s rodiči (6)

12.
Dodržování
právních předpisů (7)

Spolupráce s okolím školy (6)

13.
Spolupráce se školní inspekcí (7)

Vedení pedagogického dozoru (4)

14.
Vedení pedagogického dozoru (6)

Organizace vlastní práce (4)

15.
Zajištění bezpečnosti (5)

Jiné (5)

16.
Organizace vlastní práce (4)



17.
Obohacení vzdělávací nabídky (3)



18.
Zavádění změn (2)




Vertikální pohled na záležitosti, kterými by se měl zabývat ředitel školy v prvním roce svého řízení, ukazuje určitý závěr. Mezi pohledy jednotlivých skupin na uvedené téma existuje rozdílnost názorů. Bližší analýza jejich odpovědí dokladuje jejich pohled na chování vedoucího. Studující připravující se na roli ředitele a současní ředitelé vidí v novém povolání ředitele manažera. Naopak učitelé a rodiče raději osobu, která realizuje řízení pedagogického procesu. Dokladují to velmi odlišné položky zejména na prvních třech místech v tabulce u jednotlivých skupin respondentů. To, co ti první staví na první místo z hlediska jejich pohledu, vidí ti druzí až v dalším pořadí. Níže uvedená tabulka to lépe shrnuje.


Tabulka 2: Záležitosti uvedené na prvních třech místech v tabulce č. 1, skupiny názorů na realizovaný / očekávaný typ řízení a chování nového ředitele školy.

Typ záležitosti (oblasti)
Závěry skupiny osob
Realizovaný / očekávaný typ řízení
1.
2.
3.
Dokumentace školy
Současní ředitelé
Řízení manažerské
Hospodářská, provozní oblast
Současní ředitelé

Záležitosti pracovníků
Účastníci školení
Současní ředitelé

Finanční záležitosti
Účastníci školení

Organizace práce ve škole
Účastníci školení
Učitelé

Řízení oblasti výchovně vzdělávací
Učitelé
Rodiče
Řízení pedagogické
Záležitosti učitelů
Učitelé
Rodiče

Záležitosti žáků - studentů
Rodiče



Jestliže se blíže podíváme na informace zobrazené v tabulce č. 2, je nutné uvést:
	Současní ředitelé a studující jsou více zaměřeni na úkoly, učitelé a rodiče naopak na lidi.

Současní ředitelé a studující, kteří se připravují na povolání ředitele, jsou učitelé a jistě reflektují školu tak, jako ostatní členové pedagogické komunity. Transformují se již během přípravy a za klíčový bod pro ředitele školy vidí přenesení svého zaměření z lidí na úkoly.

Rozdílnost pojetí v očekávaném typu řízení podle názoru na záležitosti, kterým by se měl nový ředitel školy věnovat, je také vidět z horizontálního pohledu na tabulku č. 1.
	Na prvním místě u připravujících se na funkci ředitele (jsou v pozici učitele v momentě dotazování) jsou uvedené záležitosti pracovníků. U učitelů je ale na prvním místě uvedeno záležitosti učitelů. Je možné, že je to proto, protože očekávají, že se změní jejich chování v postavení nového ředitele.

Rodiče by byli velmi rádi, aby se nový ředitel především zajímal o děti – studenty. To není nic neočekávaného až na to, že tato položka je u učitelů na šestém místě s četností 11 a u účastníků školení až na desátém místě s četností 7.
V současné době je pro ředitele škol největším problémem dokumentace školy.

Tendence k byrokracii života ve škole vycházejí z ministerstva školství a jsou patrné z vydávání legislativních předpisů. Položme si otázku, mají šanci nadřízení příkazy minimalizovat „papírování“ ředitele školy a zvrátit jeho zaměření zpět na lidi, kteří představují školu? Není to jednoduchá záležitost. Ředitelé nejenom musí obšírně psát zprávy a hromadit písemnosti z různých důvodů, až k tomu přivykli, ale také zde platí: „vyskakují, tak jim přidají“. Domníváme se, že likvidace školní byrokracie leží v rukách těch, kteří kontrolují školu a její práci. Měli by pochopit, že porozumění tomu, zda škola dobře funguje, se netýká jen hospodářské oblasti a normativů, což se dobře sleduje z „papírů“.

Další analýza tabulky č. 1 dovoluje stanovit závěr, že každá ze skupin respondentů prezentuje svůj zájem a i skrze ně je nutné se dívat na představy o činnosti nového ředitele. Ne zcela to odpovídá požadavkům budoucnosti. Vyřešení problémů školy vyžaduje společné aktivity a jejich zorganizování je pro nového ředitele náročnou výzvou. Rozdílnost pohledů zakládá potenciální konflikty v komunitě školy, přinejmenším v oblasti vzájemného porozumění a z toho plynou i problémy v navázání spolupráce.

Výstupy studie, která je uvedena výše, prezentujeme všem osloveným skupinám respondentů s cílem podnícení diskuse k tématu role a úkolů nového ředitele školy.

S účastníky, kteří se připravují na roli ředitele školy, diskutujeme úkoly a výzvy, které je čekají po překročení prahu školy v nové roli. Diskuse je obvykle bouřlivá a velká do té doby, než položíme otázku: proč existuje škola? To umožňuje společně se ujednotit v tématu a v uvažování o škole a o rolích a úkolech ředitele.

Při akcích pro současné ředitele škol diskutujeme nejenom příčiny názorů, pohledů i očekávání různých skupin osob, které tvoří společenství ve škole, ale i otázky, jak by mohli nově jmenovaným kolegům pomoci v tom, aby si oni poradili s uvedenými nesrovnalostmi.

Na akcích s učiteli a rodiči diskutujeme společně o tom, jakým způsobem by mohli podpořit nově jmenovaného ředitele školy na počátku jeho práce, která je pro něho nejtěžším obdobím.

Dr. Danuta Elsner a Mgr. Krzysztof Bednarek
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