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Úvod 
 
Charakteristickým rysem vývoje našeho školství v první polovině 90. let je úsilí 

o transformaci vzdělávací soustavy z jednotného, direktivně a centrálně řízeného 
systému v systém umožňující rozvoj a uplatnění každého jedince podle jeho 
možností, předpokladů a zájmů. Občanský princip, právo veřejnosti podílet se na 
tvorbě vzdělávací politiky a ovlivňovat ji i decentralizace v oblasti řízení školství, 
tzn. přenesení rozhodování tam, kde vzdělávání probíhá, tj. na školy, jsou další rysy 
těchto změn. K nim přistupuje i výrazně pedocentrické chápání funkce školy – dítě 
jako individuum s jeho potřebami a právy je základem, od kterého se odvíjejí snahy 
o hledání alternativ ve vzdělávání, vzdělávacích metodách a postupech. Školy 
a učitelé jsou motivováni nejen zahraničními zkušenostmi alternativní pedagogiky, 
ale i návratem k reformním tradicím našeho školství 20. a 30. let. 

Celý transformační proces probíhá ve dvou rovinách – v rovině oficiální tzn. ve 
vytváření koncepce transformace vzdělávací soustavy centrálními institucemi včetně 
tvorby příslušné legislativy (byť pomalu a mnohdy rozporuplné) a v rovině praxe, 
tzn. v činnosti škol a konkrétních učitelů, kteří nečekají na pokyny, ale pracují 
tvořivě, hledají, ověřují a prohlubují formy práce zlidšťující školu i zefektivňující 
výsledky vzdělávání. 

Projevem této vnitřní transformace jsou četné projekty a programy škol, 
vypracovávané a podávané MŠMT buď jako žádosti o povolení výjimky (§ 53 zákona 
o soustavě základních a středních škol), ale zejména jako projekty podávané v rámci 
systémů podporujících inovaci vzdělávání (program ExTra, Program rozvoje škol, 
Zdravá škola, Comenius a p.). 

Realizace vlastního projektu přináší řadu problémů. Škola potřebuje konzultace 
s řešiteli obdobných projektů, potřebuje posouzení svého řešení „zvenčí“, příp. 
potřebuje podporu v prosazení svých záměrů směrem ke státní správě, případně ke 
zřizovateli. Bylo by možno uvést příklady, kde právě v těchto oblastech pomohla 
školní inspekce, přesněji konkrétní inspektoři, kteří nenásilně dokázali být 
i propagátory inovativních změn. 

Na druhé straně by bylo možno uvést i příklady nepochopení projektu školy 
inspekcí, snahy o hodnocení školy „jednotným metrem“, tj. bez ohledu na konkrétní 
program školy. 

Jsou školy, které školní inspekce při rozvíjení využívají, a jsou školy, které své 
iniciativy před inspekcí skrývají, každá podle svých zkušeností. Názor mnoha je 
možno vyjádřit slovy jedné ředitelky školy : „Zaplať Bože za inspekci, kterou mi 
osud nadělil. I když nepomůže, alespoň vědomě neublíží“. 

Proto NEMES po zpracovaní příručky „Jak měnit a rozvíjet vlastní školu“ 
(Agentura Strom, Praha 1994) předkládá učitelské a inspektorské veřejnosti materiál 
navazující, zabývající se úlohou školní inspekce ve vztahu ke školám, které se 
pokoušejí o vlastní transformaci (realizují své projekty). Původním záměrem bylo 
vytvořit metodiku inspekční práce ve vztahu ke zmíněným školám, vlastní zpracování 
však ukázalo, že je třeba se rolí školní inspekce zabývat v širších souvislostech. 
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Role školní inspekce ve vzdělávacích systémech 
 
Školní inspekce má jako forma kontroly vzdělávání v evropských zemích silnou 

tradici, vycházející zejména z předchozích systémů řízení škol (kromě 
skandinávských zemí a zejména Dánska, kde roli inspekce přejaly místní školské 
výbory i sbory poradců). V současném období dochází k přehodnocování role 
inspekce (Řecko – dočasné zrušení inspekce před několika lety, Velká Británie, 
Holandsko, ale i Francie – reorganizace inspekce) zejména v souvislosti se vzrůstající 
autonomií škol. Tradiční pojetí inspekce jako kontroly personálu školy a sledování 
procesu výuky (v různé míře spolkové země Německa, Rakousko, Francie) ustupuje. 
Inspekce směřuje spíše ke kontrole školské politiky jako celku, k monitorování změn 
školských systémů a k podpoře jejich rozvoje. Zdůrazňuje se kolektivní inspekční 
činnost na rozdíl od předchozího převážně individuálního výkonu inspekce. 

 
Jaké činnosti školní inspekce obvykle vykonává? 

l. Kontrola dodržování školních směrnic a předpisů je obvyklá ve většině zemí 
Evropy. 

2. Vlastní kontrola škol, tj.: 
- kontrola úrovně řízení škol a administrativy a 
- kontrola rozdělení a využití prostředků státního a veřejného rozpočtu na vzdělání 
(výrazně např. ve Španělsku. Portugalsku, Francii, Itálii, Belgii), 
- kontrola výsledků vzdělávání (formou posouzení kvality školy jako celku zejména 
Velká Británie). 
 

3. Podávání inspekčních zpráv: 

- shromažďování a analýza informací o jevech a procesech, probíhajících ve školské 
soustavě, příprava podkladů pro řídící články (monitorování a diagnostikování úrovně 
školství) – problémem nejenom naším bývá, že poskytované informace mohou, ale 
nemusí být těmito řídícími články využívány, 
- informování všech sociálních partnerů o stavu školství, přičemž stupeň zveřejnění se 
v jednotlivých evropských zemích liší – trend směřuje k publikování inspekčních 
zpráv v plném rozsahu. 
 

4. Poradenská a konzultační činnost pro školy, pedagogy, ale i rodiče, pro veřejnost 
a všechny další zainteresované subjekty – praxe však často ukazuje, že směšování 
kontrolní a poradenské role inspekce vyvolává spíše problémy. Je-li totiž inspektor 
osobně angažován v řešení problémů školy, nebývá schopen objektivně posoudit 
efektivitu výsledků. 

5. Podpora transformačních procesů ve školství (Francie, Holandsko) 
6. Šetření stížností a podnětů 

7. Výkon státní správy (inspektoři působí v roli státních úředníků – některé 
spolkové země Německa, Rakousko, zčásti stále ještě Francie) 

8. Expertízy v různých komisích, řešících otázky školství 
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9. Činnost ve zkušebních komisích, sledování procesu hodnocení a klasifikace žáků 
(Itálie, Německo). 

Dominantní úlohou školní inspekce ve všech systémech je monitorování 
a hodnocení činnosti škol a celého vzdělávacího systému. Další úkoly školní inspekce 
většinou vykonává na úkor svého základního poslání. 

Stav školní inspekce v ČR po listopadu 1989 
 

V období bezprostředně po listopadu 1989 (leden – červen 1990) došlo na celém 
území státu k personálním rekonstrukcím odborů školství ONV i KNV, do jejichž 
struktury byla inspekce tehdy začleněna. Převážná většina školních inspektorů byla 
v této době ze svých funkcí odvolána a na jejich místa nastoupili učitelé, doporučení 
učitelskou veřejností a pedagogickými iniciativami. V tomto období (až do vzniku 
ČŠI v září 1991) se školní inspektoři museli orientovat v podstatě podle svých 
pedagogických u občanských zkušeností a podle svého svědomí – mnohé právní 
předpisy, přetrvávající z minulého období, nemohly být uplatňovány a postupná 
změna zákonných norem se opožďovala za měnící se realitou společnosti. Na 
pracovní metody a postupy předchozích inspektorů ani na poslání školní inspekce 
(vyhláška č. 60/1979 Sb.) nebylo možno navázat a dlouhotrvající přeryv 
v demokratickém vývoji společnosti neumožnil navázat ani na tradice a zkušenosti 
z předtotalitního období. 

Nejzávažnějšími úkoly školních inspektorů v této době bylo odideologizování škol, 
spoluúčast při personálních změnách ve vedení škol (nejdříve při vyjadřování důvěry 
či nedůvěry vedoucím pracovníkům, později účast v konkursních komisích) 
i poradenská a konzultační činnost pro začínající ředitele, kterých nebylo málo 
a konečně i pomoc dalším subjektům, např. obcím při jejich snahách 
o znovuobnovení dříve zrušených malotřídních škol. 

Zákonem č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství bylo realizováno 
odvětvové řízení školství a ustaveny jak školské úřady (svoji činnost začaly v květnu 
1991), tak samostatná Česká školní inspekce. V 1.pololetí 1991 proběhl konkursní 
výběr školních inspektorů a 1. září 1991 začíná ČŠI pracovat jako instituce zřízená 
MŠMT podle citovaného zákona, s pracovníky, kteří až na ojedinělé výjimky nebyli 
poplatni minulému režimu. Plánovaný stav 625 inspektorů nebyl nikdy naplněn, počet 
inspektorů se posléze ustálil na 350 (při cca 144 000 školách v ČR na 1 inspektora 
připadá průměrně 40 škol). 

Úkoly školní inspekce vymezil výše uvedený zákon v §§ 18 a 19, připravovaná 
vyhláška o školní inspekci však nikdy nespatřila světlo světa. Organizačně došlo 
k vytvoření dvou řídících center – v Praze pro Čechy a v Olomouci pro Moravu 
i každé z center vycházelo z odlišného metodického a organizačního pojetí inspekční 
činnosti. 

Období od vzniku ČŠI do podzimu 1993 charakterizuje postupná, byť 
i nesoustavná tvorba metodiky inspekční činnosti. Obdobně je možné hodnotit 
i pokusy o vzdělávání inspektorů. 

K využití výsledků inspekčních zjištění řídícími složkami MŠMT docházelo jen 
sporadicky – ministerstvo jako by instituci, kterou samo zřídilo, nepotřebovalo a tomu 
odpovídal (a v podstatě do současnosti odpovídá) i nezájem o profesionalizaci této 
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instituce. Chyběly a chybí finanční prostředky jak na vzdělávání inspektorů, tak i na 
vybavení inspektorátů dnes již standardní technikou, takže základní pracovní 
pomůckou inspektora i při analytické u rozborové činnosti zůstává tužka a papír. 

Pokud se školní inspektoři angažovali v podpoře transformačních procesů ve 
školství, iniciovali zájem o alternativní vzdělávací metody, o změnu vztahů mezi 
subjekty vzdělávání, o podporu autonomie škol (přechod k právní subjektivně), činili 
tak zejména z vlastní iniciativy a podle svých schopností a možností – sice 
s nadšením, ale nekoordinovaně, nesystémově. Vedení ČŠI se nepodařilo v metodách 
výkonu inspekce prosadit trendy odpovídající smyslu probíhajících změn naší 
vzdělávací soustavy. I proto se někdy objevily autoritativní metody a postupy, které 
jako by z oka vypadly praxi předlistopadové. 

Zásadní obrat v koncepci a činnosti školní inspekce nastal v závěru roku 1993 po 
nástupu nového vedení ČŠI. Došlo k organizačnímu sjednocení inspekce na celém 
území ČR, ke zrušení inspekčních obvodů jednotlivých inspektorů a ke zrušení úzké 
specializace inspektorů pouze na určitý typ škol. Výkon školní inspekce byl 
orientován do rámce jednotlivých okresních inspektorátů (s alternativou jejich 
vzájemné spolupráce v případě potřeby). Pro oblast speciálního školství byl vytvořen 
republikový inspektorát. Důraz je v současné době kladen na týmové inspekce, na 
kvalitu výstupů (inspekčních zpráv) a metodiku inspekčních šetření. Tyto změny 
v celkovém pojetí inspekce i v její organizaci vyvolaly řadu kontroverzních názorů 
jak uvnitř, tak vně inspekce. 

V tomto období se uskutečnilo i několik ústředně zadaných tematických šetření 
(sonda zjištující stav vzdělanostní úrovně žáků 8. ročníků ZŠ, šetření zkušeností 
s realizací Obecné školy, inspekce škol waldorfského typu). 

Ohlédnutí se za vývojem školní inspekce v posledním období bylo nutné zejména 
proto, abychom pochopili, jaký je stav této instituce v současnosti, jaké úkoly může 
a je reálně schopna plnit, abychom si uvědomili její možnosti i omezení. 

 

Tvorba koncepce ČŠI 
 
Při dosud neujasněném pojetí transformace celého vzdělávacího systému (žádná 

z dosud ministerstvem vypracovaných tezí nebyla parlamentem přijata) je více než 
obtížné zpracovávat koncepci školní inspekce. Proto i všechny dosavadní pokusy 
o její předložení řešily spíše praktickou stránku fungování školního dozoru než 
systémový přístup, tj. vypracování komplexní role inspekce ve vzdělávací soustavě 
včetně její podpůrné funkce v období zásadních reforem vzdělávání 

Prvé návrhy koncepcí školní inspekce byly vypracovány v průběhu r. 1992 
pracovníky ČŠI. Ze tří návrhů byl ministerstvem v podstatě akceptován návrh 
pracovníků okresních inspektorátů (Blansko, Břeclav, Praha, Znojmo, Žďár 
n. Sázavou), i když materiál ministerstva (červen 1993) využil i podnětů z dalších 
dvou předložených návrhů (návrh náměstků ÚŠI a návrh ředitelů odborů ČŠI). 
Kompilační charakter ministerské verze jej však poznamenal jistou nevyvážeností 
a nekoncepčností. V současné době (podzim 1994) jsou v tomto materiálu 
vymezujícím účel, organizaci a činnost ČŠI některé myšlenky vývojem překonány či 
nejsou akceptovány. K následujícímu zobecnění byla použita i část diskusního 
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materiálu „Školský zákon", vypracovaného dr. O. Botlíkem a dr. D. Součkem pro 
parlamentní Komisi pro otázky transformace školství. 

 
Všechny uvedené koncepce činnosti ČŠI se shodují v následujících zásadách: 

1. školní inspekce je nezávislá na zřizovatelích škol a školských zařízení, 
2. školní inspekce nemá pravomoc nařizovací a rozhodovací, svá zjištění postupuje 

k řešení příslušným subjektům, 
3. konečné výstupy inspekce jsou veřejně přístupnými informacemi. 

 
Z uvedených materiálů lze formulovat i poslání a hlavní úkoly ČŠI. 

Školní inspekce: 
kontroluje  - dodržování právních norem u dokumentů o vzdělávání, 

- rozdělování a využívání prostředků státního rozpočtu, 
zjišťuje  - výsledky vzdělávání a úrovně školních služeb, 

zpracovává - výsledky zjištění, zejména kvalitativní ukazatele procesů 
probíhajících ve školství, analyzuje je a diagnostikuje jejich příčiny, 

navrhuje  - opatření ke zlepšení zjištěného stavu, 
poskytuje  - informace o vzdělávání a školských službách pro potřeby veřejnosti 

a potřeby správních a samosprávních orgánů působících ve školství, 
- poradenskou a konzultační činnost v oblasti vzdělávání, 

vyhledává a rozšiřuje pozitivní zkušenosti (včetně diagnostikování 
negativ), 

podílí se  na některých činnostech správního charakteru (např. akreditační řízení, 
zařazování do sítě škol, vyřazování ze sítě). 

Nutno podotknout, že takto jsou vymezeny úkoly školní inspekce v koncepcích, 
skutečnost se však musí řídit a řídí existujícími právními normami, které postihují 
výčet uvedených úkolů jen částečně, případně zdůrazňují aspekty jiné. 

 

Úkoly ČŠI 
 
Současné úkoly školní inspekce vyplývají ze zákona 564/90 Sb. o státní správě 

a samosprávě ve školství. § 18, odst. 3, 4. Podle Organizační směrnice ÚŠI č.2/94 
z 1. 4. 1994 je vlastní inspekční činnost zaměřena výhradně na oblasti vyplývající 
z dikce tohoto zákona. 
Školní inspekci přísluší v oblasti státních škol kontrola: 
- výsledků výchovně vzdělávací činnosti, 

- úrovně odborného a pedagogického řízení, 
- personálních a materiálně technických podmínek výchovně vzdělávací činnosti, 
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- efektivnosti využívání hospodářských prostředků, 
- dodržování obecně závazných právních předpisů v oblasti školství, 

Ve školách a školských zařízeních zřizovaných jinými ústředními orgány, 
organizacemi, církvemi a občany školní inspekce kontroluje: 

- výsledky výchovně vzdělávací činnosti 
- dodržování obecně závazných právních předpisů upravujících jejich činnost. 

Školní inspekce se dále podílí podle vyhlášky MŠMT č. 187/91 Sb. na konkursních 
řízeních v oblasti školství. Mimo citovaný zákon a vyhlášku neexistuje v současnosti 
(podzim 1994) žádná jiná závazná norma (s výjimkou šetření stížností a správního 
řízení), která by výkon a činnost školní inspekce upravovala. 

V návrhu novely zákonu 564/90 Sb., rozpracovávané od jara 1994, dochází ve 
vymezení oblastí kontroly školní inspekcí k podstatným změnám: 

- školní inspekce kontroluje výsledky a průběh vzdělávání vzhledem k platným 
učebním plánům a učebním osnovám, případně jiným schváleným učebním 
dokumentům, 

- kontroluje efektivnost využívání finančních prostředků přidělených ze státního 
rozpočtu. 

- vypouští se kontrola úrovně odborného a pedagogického řízení, 

- ostatní oblasti kontroly zůstávají beze změny, 
Ve školách soukromých a církevních je návrhem novely zákona vyžadována 

kontrola stejného rozsahu jako ve školách státních, 
Mezi úkoly inspekce je navíc zahrnuto: 

- v odůvodněných případech předkládat návrhy na vyřazení školy ze sítě škol, 
- spolupracovat ve jmenovitě uvedených případech s radami škol, 

- účastnit se zjišťování, zpracování a zveřejňování výsledků vzdělávání a přípravy 
souhrnné zprávy o stavu vzdělávání, 

- účastnit se jednání konkursních komisí při obsazování míst ředitelů škol. 
Návrh novely předpokládá dále možnost využít pro školní inspekci i externí 

pracovníky, upřesňuje se obsah inspekční zprávy i způsob jejího projednání 
s příslušnými subjekty, včetně možnosti připomínek k ní. Inspekční zprávy jsou podle 
návrhu novely zákona veřejně přístupné. 

 

Ani v současně platném vymezení úkolů školní inspekce, ani v připravovaných 
návrzích není komplexněji specifikována podpůrné role inspekce v období 
transformace vzdělávací soustavy. 

Obecné zásady výkonu inspekční činnosti 
 
Vlastní inspekční činnost vychází (v rámci závazných předpisů upravujících poslání 

a úkoly ČŠI) jak z potřeb a požadavků „objednavatelů“ – MŠMT, dalších orgánů 
školské správy, samosprávy i veřejnosti, tak z plánovaných inspekcí, kterými by 
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v určitém cyklu měla projít každá škola a školské zařízení. Zda tímto komplexním 
posouzením pedagogické činnosti škola projde v tří, čtyř či pětileté periodě, závisí na 
možnostech ČŠI. Aby se naplnily smysl, cíle a poslání inspekce, je však důležité, aby 
výsledkem těchto inspekcí byly veřejné inspekční zprávy a aby i vyžádané tematické 
inspekce byly těmi subjekty, které je iniciovaly, využity. 

Samozřejmý je požadavek, aby provedení inspekce na škole bylo předem 
oznámeno řediteli školy i s důvodem a cílem kontroly, včetně jejího obsahu 
a zaměření. 

Nejdůležitějším hlediskem určujícím kvalitu inspekční zprávy je její objektivita. Ta 
je ovlivněna jak dodržením metodiky standardních postupů při vlastním výkonu 
inspekce, tak dalšími okolnostmi. Inspekční šetření vykonávané více inspektory 
(týmová inspekce) míru objektivity podstatně zvyšuje, stejně i možnost zveřejnění 
inspekční zprávy. Samozřejmý je i požadavek, aby k inspekční zprávě ředitel školy 
zaujal stanovisko, které se stane její součástí. 

Ve svých zprávách by inspektor měl uvádět skutečnosti, které zjistil, pojmenovat 
pozitiva i negativa, nepřísluší mu však navrhovat konkrétní opatření k odstranění 
zjištěných nedostatků. To přísluší podle povahy věci řediteli školy, zřizovateli, 
zaměstnavateli. Je však třeba mechanismu (legislativní opatření), který by zjistil, že 
příslušný subjekt tato opatření přijme. 

Následná kontrola jejich účinnosti a nápravy nedostatků je již věcí školní inspekce. 

Ale ani dodržení uvedených zásad nezaručuje kvalitní výkon inspekce. Výsledek 
bude vždy ovlivněn osobnostními vlastnostmi inspektora již proto, že charakter jeho 
práce je na nich závislý. 

Inspektor by měl být schopen asertivního chování, vyplývajícího z úcty k člověku 
a respektování jeho důstojnosti (takt, tolerance) a dobře zvládat komunikační 
techniky. Schopnost naslouchat druhému je jednou z nejdůležitějších. 

Aby jeho výroky byly jednoznačné. musí se inspektor umět rozhodovat. Z toho 
vyplývá i schopnost nést odpovědnost za svá rozhodnutí. 

Charakter jeho práce vyžaduje analytické myšlení. 
Profesionalita školního inspektoru by měla vyplývat z jeho odborných znalostí 

pedagogických a z pedagogických zkušeností, z jeho orientace ve vývoji 
a současných trendech vzdělávacích systémů ze znalosti školské legislativy, ze 
znalosti školského managementu u řízení škol a v neposlední řadě z osvojení metod 
u technik vlastních jeho pracovní činnosti. 

Školní inspekce a transformující se škola z pohledu 
inspektora 

 

Tato i další kapitola shrnují zjištěné názory na vztah školní inspekce ke školám 
s vlastními projekty. Jedná se o názory respondentů, ne o stanovisko NEMES. To je 
formulováno v závěru práce. 

Názory školních inspektorů na jejich roli v procesu vnitřní transformace škol a na 
specifičnost v přístupech inspekce k těmto školám zjišťoval dotazník, zadaný ve 
spolupráci s ústředím ČŠI v únoru 1994. Odpovědělo na něj 86 inspektorů. 
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V dotazníku byly formou volných odpovědí zjišťovány názory inspektorů na: 

a) obsah činnosti inspekce na školách procházejících inovací (uskutečňujících své 
programy, projekty), 

b) nejzávažnější problémy této činností, 
c) přístup inspekce k těmto školám a způsob jejich hodnocení. 

V čem vidí inspektoři hlavní obsah své činnosti vzhledem ke školám 
s projekty? 

Hlavní rolí inspekce je podle většiny odpovědí (84%) průběžné sledování realizace 
projektu (včetně upozornění na případná úskalí projektu) a hodnocení výsledků školy. 

Inspektor by se měl seznámit s vypracovanými projekty škol v rámci inspektorátu, 
kde působí (79%). 

Dobré zkušenosti a měřené postupy by měly pomoci i ostatním školám a přispět ke 
zkvalitňování vzdělávacího procesu. Celých 60% respondentů vidí proto jako součást 
činnosti inspektorů podněcování škol ke zveřejňování jejich zkušeností nejrůznějšími 
formami. I samotný inspektor by měl využívat úspěšné výsledky jemu známých 
projektů k motivování jiných škol. 

Na další obsahové náplni činnosti inspekce se shodla již méně než polovina 
odpovídajících. 46% se domnívá, že by inspekce měla pomáhat školám jak 
poskytováním vyžádaných konzultací k projektům (zejména konzultace postupů při 
zpracovávání projektů i vysvětlení oblasti legislativní, pokud je třeba), tak i pomocí 
v získání potřebných kontaktů na odborníky či školy řešící obdobný problém. 

Připojení vyjádření inspekce při předkládání projektu považuje za účelné 44% 
respondentů. 

Nejzávažnější problémy ve vztahu inspekce ke školám s vlastními projekty: 
Většina odpovědí se shoduje na obtížnosti hodnocení těchto škol inspekcí. 

Vzhledem k chybějícím závazným vzdělávacím normám (standardům) i chybějícím 
nástrojům objektivního zjišťování výsledků vzdělávání je vyjadřovánu obava ze 
subjektivního hodnocení, zejména z haló-efektu. Přínos projektu pro žáky může 
zastřít i případné nedostatky v práci školy a není výjimkou, že s tím i škola často 
počítá. Obtížně se hodnotí i efektivita výsledků projektů vzhledem k na ně 
vynaloženým prostředkům. 

Školní inspektoři nejsou na výkon této specifické oblasti inspekce připraveni 
teoreticky. Projekty často řeší různorodou, úzce zaměřenou problematiku, vyžadující 
od posuzovatele pohotovou orientaci v oblasti projektu. 

Inspektor se o projektech škol dovídá mnohdy pozdě, takže vstupuje až do poslední 
fáze, tj. do hodnocení projektu. 

Mnohé inspektoráty nejsou personálně plně obsazené a vzhledem k pracovnímu 
zatížení inspektorů jim chybí i potřebný čas. 

Představy inspektorů na hodnocení škol s vlastními projekty se shodují v tom, že 
hodnocení musí respektovat specifické podmínky konkrétní školy. Mělo by být 
zaměřené na to, jak jsou naplňovány cíle projektu. 
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Zdůrazňována byla i citlivost v posuzování a tolerance k jiným než tradičním 
názorům a postupům. Větší míra rizika při hledání nových a netradičních cest a metod 
však vyžaduje častější kontrolu. 

Z dalších odpovědí inspektorů bylo zřejmé, že svůj podíl na formaci vzdělávání 
chápou jako podpůrný, jako reflexi probíhajících procesů. Hlavními aktéry však jsou 
učitelé a ředitelé škol. Na ředitelích záleží, jaké dovedou vytvořit podmínky 
a atmosféru pro tvořivou práci, jak dovedou svůj sbor pro změny získat. V několika 
odpovědích zaznělo, že výrazněji se mohou prosazovat školy s právní subjektivitou. 
Inspektoři oceňovali výsledky škol uskutečňujících své projekty. Aktivitou těchto 
škol se zvyšuje úroveň celého školství v regionu, realizace projektů na samotných 
školách vede ve svých důsledcích nejen k rozvíjení osobností žáků, ale i učitelů. 

Dotazník upozornil i na citlivé oblasti. V některých případech to byla netrpělivost 
realizátorů projektu, kteří podcenili připravenost na změny jak ze strany 
pedagogického sboru, tak ze strany rodičů i dětí. Jindy upozornění a dobře míněné 
připomínky vnímali jako znevážení své práce. Je paradoxní, že ten, kdo ověřuje 
alternativní postupy a staví na pochopení a toleranci ke svým názorům je sám 
netolerantní. 

Pokud se vedení školy nepodařilo získat pro program školy všechny pracovníky, 
nezřídka se zhoršily interpersonální vztahy a celková vnitřní atmosféra školy. Řešit 
tyto problémy je v kompetenci ředitele školy, případně zaměstnavatele. Inspekci 
přísluší působit tak, aby podporovala kvalitu vzdělávání a zajistila naplnění práv 
a oprávněných zájmů žáků a jejich rodinu. 

Školní inspekce a transformující se škola z pohledu školy 
 
Východiskem pro zmapování názorů ředitelů škol na funkci inspekce vzhledem 

k jejich uskutečňovaným projektům se stala sonda, zjišťující formou dotazníku 
(ankety) jejich názory nu uvedenou problematiku. Dotazník byl konzultován v lednu 
1994 s ústředím ČŠI a prostřednictvím školní inspekce distribuován na příslušné 
školy. Tento postup na jedné straně umožnil akceptovat připomínky vedení inspekce, 
na druhé však snížil vypovídací hodnotu odpovědi (dá se předpokládat, že v některých 
případech mohlo být a bylo sdělováno to, co je žádoucí a očekávané). Přesto lze 
z velkého počtu odpovědí (v dotazníku odpovědělo celkem 231 ředitelů škol 
a školských zařízení) názory škol zobecnit, i když ne kvalifikovat, protože jednotliví 
respondenti odpovídali mnohdy jen na některé z položených otázek. 
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Škola a školská zařízení, které se vyjádřily k roli inspekce při realizaci projektů 
škol 

typ školy celkem z toho 

  soukromé církevní 

MŠ 14 - - 

ZŠ 146 2 - 

Gym 11 2 1 

SOŠ 34 3 - 

SOU 7 - - 

SpŠ 14 3 1 

ZUŠ 2 - - 

DDM 3 - - 

celkem 231 10 2 

 

Dotazník zjišťoval: 
1) ve které fázi projektů se s nimi školní inspektoři seznamují („vstupují do hry“) 

2) co školy při tvorbě a realizaci svých projektů od školní inspekce potřebují 
a očekávají 

3) jaké jsou zkušenosti škol s hodnocením projektů (nejen inspekcí). 
Poslední část dotazníku byla volná sdělení škol. 

 
1) Následující přehled uvádí, ve které části realizace projektu se školní inspekce 

projektem zabývá: 
fáze projektu % případů 

přípravná, rozhodování, volba projektu 
tvorba projektu 
realizace projektu 
hodnocení projektu 
školní inspekce se s projektem neseznámila 

18% 
20% 
13% 
27% 
22% 

 

Již zde je vhodné upozornit na rizika vyplývající z nekompetentního přístupu 
školských inspektorů. Osobní angažovanost školního inspektora při volbě, tvorbě či 
realizaci projektu s sebou nese nebezpečí „zcizení“ myšlenky tvůrců projektu (byť 
neúmyslného). Zároveň participace na projektu brání inspektorovi v jeho hlavním 
poslání – v objektivním posouzení výsledků projektu. 

2) V požadavcích na školní inspekci v souvislosti s uskutečňovanými projekty se 
nejčastěji vyskytovala potřeba metodické pomoci a konzultací, ne ve specifické 
problematice projektu, ale při zpracovávání a podávání projektu (očekává se tedy 
pomoc po stránce formy, ne obsahu). 

Zároveň školy vyžadují zprostředkování kontaktů s jinými řešitelskými týmy, se 
školami s podobnými problémy a zkušenostmi z jejich řešení, s nimiž by mohly 



 15 

konzultovat vlastní problematiku. Toto zprostředkování očekávají od inspekce. 
zdůrazňují, že právě v období transformace vzdělávací soustavy by tato konzultační 
role inspekce měla být výraznější, a to i na úkor aktivit jiných. 
Školní inspekce by podle názorů některých respondentů měla mít možnost svoji 

kontrolní činnost rozšířit i na ty stupně a části státní správy, které realizaci projektů 
mohou nějakým způsobem podstatně ovlivnit (kanceláře projektů, školské úřady) či 
by ČŠI mohla na jednaní o projektech participovat tak, aby byla zajištěna pravidla 
„čisté hry“. Byly doporučovány i jiné mechanismy sloužící témuž účelu, například 
možnost předkladatele projektu obhajovat svůj projekt či se odvolat proti rozhodnutí 
o jeho nepřijetí. 

Řada podnětů se týkala využití zkušeností škol. To, co školy ověřily, co se jim 
osvědčilo a na co jejich pedagogické kolektivy vynaložily nemalé úsilí, co 
představuje mnohdy i objem vynaložených finančních prostředků, by rády zúročily. 
Smysl své práce vidí i v tom, že přesáhne práh jejich školy, že bude inspirovat 
a podněcovat další. Mnoho odpovědí vyjadřovalo pocit, že o jejich konkrétní 
poznatky a výsledky není zájem, dokonce ani ze strany vyhlašovatele projektů, 
tzn. ministerstva. Proto očekávají pomoc školní inspekce při využití svých zkušeností 
a prakticky použitelných závěrů z projektů i v dalších školách v regionech. 

Školní inspekce by měla na základě prokázané úspěšnosti projektů prosazovat 
i legislativní změny, případně změny legislativy tam, kde současné předpisy a normy 
jsou překážkou tvůrčí aktivitě škol. 

Vzhledem k tomu, že dotazník byl distribuován prostřednictvím ČŠI, pomineme 
kladná vyjádření týkající se školní inspekce, ostatně málo vypovídající (např. 
„s inspekcí máme velmi dobré zkušenosti“). Některá dílčí sdělení však signalizují 
problémy v komunikaci mezi školní inspekcí a školami. 

Připomínky se týkají jednak zásahů do kompetencí řešitelů projektů (ředitelů škol 
i učitelů), dále potřeby větší vstřícnosti a pochopení ze strany inspekce, zejména tam, 
kde realizovaný projekt překračuje rámec současně platných či uznávaných norem 
a vlastní odborné pedagogické úrovně inspektorů v souvislosti s inovačními trendy 
ve vzdělávaní. Připomínky poukazují i na jednostranné posuzování školy (inspektor 
upozornil školu jen na nedostatky). Pracovní zatížení a chybějící čas pak vede 
inspektory k nedostatečnému seznámení se s projektem. 

Jen ojediněle se ředitelé stavěli k roli inspekce v inovačním procesu škol skepticky 
(„Od inspekce nic nepotřebuji, protože mi finanční prostředky poskytnout nemůže.“). 

3. Hodnocení projektu je často jen záležitostí těch, kteří projekt realizovali. 
V některých případech projekt hodnotil samotnou školou přizvaný odborný poradce, 
v několika případech se na hodnocení podílel i školský úřad. Pracovníci ČŠI vstupují 
do hodnocení nejčastěji při své kontrolní činnosti. Způsob hodnocení je ovlivněn jak 
podmínkami inspektorátů (počet pracovníků, jejich odborné zaměření), i charakterem 
projektů, liší se případ od případu. 

Hodnocení projektu školou vyplývá jednak z potřeb analyzovat dosažené výsledky 
a provést korektury, potřebné k tomu, aby se započatý proces i vytvořené podmínky 
mohly rozvíjet dále, jednak z povinnosti podat ke stanovenému termínu vyhlašovateli 
zprávu o realizaci projektu. 

V souvislosti s touto povinností uvádějí ředitelé škol řadu výhrad, které se týkají 
zejména projektů programu „ExTra“, v menší míře i „Programu rozvoje škol“. Chybí 
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jim především zpětná vazba, vyhlašovatel na hodnocení nereaguje. Vzhledem k velmi 
krátké době, kterou mají na realizaci projektu (podání projektu v lednu, přijetí 
v květnu, přidělení finančních prostředků v září a vyhodnocení v listopadu) bývá 
hodnocení velmi uspěchané. Vyhlašovatel má zájem především (podle některých 
sdělení „jen“) o hodnocení zaměřené na ekonomickou část projektů. Tyto výhrady se 
netýkají projektů v programu „Zdravá škola“, „Comenius“. 

Jako optimální bylo navrhováno hodnocení projektu školou, tj. vlastními 
realizátory, kterého by se zúčastnil či s jehož výsledkem by byl seznámen i zástupce 
vyhlašovatele projektu a školní inspekce, v případě potřeby i přizvaný odborník. 
Pokud bude program „ExTra“ realizován na regionální úrovni. tzn. školskými úřady 
(jak je ministerstvem zamýšleno), byl by tento postup i reálný. 

Od školní inspekce se očekává hodnocení projektů určené pro veřejnost, 
pedagogickou i rodičovskou. Požadována je přitom objektivita hodnocení, zohlednění 
specifických podmínek škol a posouzení přínosu pro všechny aktéry vzdělávání. 

Ve volných sděleních ředitelé často poukazovali na pozdní uvolňování přidělených 
finančních prostředků (v některých případech i necelé 2 měsíce před vyhodnocením 
projektu). 

Hranice možností 
 

Ne vše, co uváděli ředitelé škol i inspektoři ve svých sděleních, je možné 
realizovat, ne vše je vhodné a žádoucí z hlediska podpory inovace vzdělávání. Je třeba 
si uvědomit, že respondenti vycházeli ze svých osobních zkušeností s konkrétní 
školou, s konkrétním inspektorem a i proto není možné vše, co bylo doporučováno, 
zahrnout do obecně platných zásad. 

Zároveň však odpovědi signalizovaly problémy spojené s angažovaností školní 
inspekce v podpoře transformačních procesů škol. 

Otázka kompetencí 

Ve fungujícím systému (a o to v oblasti vzdělávání usilujeme) je důležité rozdělení 
rolí všech aktérů, jasné stanovení kompetencí učitelů, ředitelů škol, školní inspekce 
a samozřejmě dalších subjektů vzdělávacího systému. Kompetence musí být 
jednoznačně, jasně a závazně stanoveny, to znamená musí být vymezeny závaznou 
právní normou, zákonem. Aktivity inspekce se mohou pohyboval jen v takto 
vymezených hranicích Jde-li i dobře míněná snaha škole pomoci za rámec toho, co 
inspekci přísluší, může být (a také často je) školou vnímána jako zasahování do 
pravomocí školy – ředitele i učitelů. 

Schizofrenie rolí 

Nefunkční či problémové situace mohou vytvářet i úkoly, vymezené školní 
inspekci zákonem je-li inspekci uložen výkon činností navzájem obtížně slučitelných 
(tato situace nebývá neobvyklá, v řadě zahraničních školských systémů je výraznější 
než u nás). 

Může školní inspektor vystupovat zároveň v roli: 
- kontrolní (sleduje jak jsou dodržovány předpisy, nařízení), 
- hodnotící (vyjadřuje se o úrovni školy) a 
- inovační (přenáší zkušenosti, podporuje inovační postupy)? 
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Je-li všeobecně uznáváno, že hlavní úlohou inspekce je monitorování stavu a změn 

vzdělávacího systému a hodnocení činnosti škol, pak nelze při realizaci projektu 
vyžadovat na školním inspektorovi činnost metodickou, poradní. Tato činnost totiž 
sama o sobě vyžaduje zcela jiný vztah mezi školou a osobou, která radu poskytuje, 
vztah zcela odlišný od vztahu mezi školou a tím, kdo ji kontroluje a hodnotí. 

V tomto případě lze podporu inovačních snah škol vidět zejména v objektivním 
a profesionálním posouzení jejich činnosti. Je třeba zvážit, které jiné instituce 
vzdělávacího systému na úrovni regionálního školství mohou (či mají) plnit ostatní 
úkoly (školské úřady, pedagogická centra, Služba škole). 

 
Nesystémový přístup 

Z předchozích úvah je zřejmé, že při podpoře probíhajících inovačních procesů 
v našem školství je třeba jasně stanovit, kdo a co bude vykonávat. To je možné, když 
víme proč a kdy budou jednotlivé kroky realizovány. Musí být zřejmý i cíl, ke 
kterému směřujeme. Bez tohoto přístupu bude i sebelepší vymezení úkolů školní 
inspekce jen fragmentem a její působení bude postrádat odpovídající účinnost. Proto 
stále (již pět let po změně politického systému!) trvá požadavek přijetí komplexně 
pojatého rozboru transformace a rozvoje naší vzdělávací soustavy včetně přijetí 
takových legislativních norem, které tyto procesy umožní. 

Reálné možnosti 
Zda bude školní inspekce podporou vnitřní transformace škol zejména svou 

objektivitou a profesionální kvalitou, závisí především na tom, jestli přijmeme 
předpoklad, že takovou inspekci chceme, a pokud ji opravdu chceme, zda pro ni 
vytvoříme podmínky, především ekonomické. 

Pokud by měla školní inspekce plnit své funkce tak, jak jsou jí vymezovány 
v připravovaných legislativních úpravách, musel by počet školních inspektorů vzrůst 
z dnešních 340 přibližně na dvojnásobek (včetně externích spolupracovníku). Nejedná 
se jen o doplnění počtu, ale i o výměnu některých inspektorů. Ne všichni inspektoři 
jsou tak kvalitní, že by měli setrvat ve svých funkcích. Vedení ČŠI nepostrádá vůli 
obměnu provést, lze si však klást otázku, zda tento záměr bude skutečně naplněn. 
Rozpracovávají se výběrová kritéria pro obsazení funkce školního inspektora 
(profesionální pedagogická zkušenost, schopnost analytického myšlení, kreativity, 
sebekritiky, týmové práce, schopnost rozhodovat se a přijímat odpovědnost atd.), 
skutečnost je však taková, že o práci v inspekci je pramalý zájem. Náročnost práce 
není vyvážena odpovídajícím ohodnocením. a proto případy. kdy se do konkurzu na 
školního inspektora hlásí schopný ředitel školy, jsou vzácné výjimky (a přitom by to 
mělo být pravidlem).  

Nepodaří-li se zlepšit podmínky práce školních inspektorů a zkvalitnit jejich výběr, 
mohla by nastat situace, kdy bude možno pokračovat v sarkastickém výroku 
G. B. Shawa: „Kdo něco umí, dělá to, kdo neumí nic, ten učí... a kdo neumí ani to, 
kontroluje, jak se učí". 

V tom případě by snad bylo lepší hledat jiný model kontroly, evaluace 
a monitorování vzdělávání (Dánsko), byť by byl našim tradicím cizí, než udržovat 
nefunkční instituci. 
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O nedocenění významu školní inspekce svědčí i nevyhovující materiální podmínky, 
v nichž tato instituce pracuje. Porovnejme například vybavení školního inspektorátu 
s vybavením školského úřadu v okrese České Budějovice: 
 školský úřad školní inspektorát 

osobní počítač 15 0 
kopírka 3 1 

fax 2 0 
auto 1 0 

 
 

Od vzniku ČŠI není v podstatě zjištěno vzdělávání inspektorů. 
Pokud se vzdělávací akce realizovaly, týkaly se jen menších skupin inspektorů 

a postrádaly koncepci a systém. 
V oblasti vzdělávání inspektorů je třeba řešit dva úkoly: 

1) okamžitý – zajistit výcvik všech stávajících inspektorů v oblastech nezbytně 
nutných pro výkon inspekce (krátkodobé kurzy). 

2) dlouhodobý – připravit obsah a zajistil realizaci kvalifikačního studia, které by 
každý inspektor po jmenování do funkce musel absolvovat. 

Nedílnou součástí programu vzdělávání školních inspektorů, a to jak ve vlastním 
kvalifikačním studiu, tak v krátkodobých kurzech (a zde vzhledem k jejich aktuálnosti 
zejména) by se měla stát problematika inovační strategie ve školství u role inspekce 
jako součásti podpůrného systému tohoto procesu. 

Řešení a postupy 
 
Současná příprava legislativních úprav i zásadních změn a postupná realizace 

záměrů nového vedení ČŠI vyžadovala v průběhu zpracování a konzultací této práce 
na nové přístupy reagovat. Konfrontujeme-li představy o funkci školní inspekce tak, 
jak jsou rozpracovány v návrzích dokumentů o vzdělávání s pojetím role školní 
inspekce v práci NEMES „Zásady realizace svobody vzdělávání v české škole“, 
vidíme, že pojetí role ČŠI, jak ji formulovala NEMES, postupně dochází uplatnění. 

pojetí NEMES jak odpovídá 
současné legislativě 

jak odpovídá připravované legislativě 

Kontrola a hodnocení vzdělávání 
zaměřené vzhledem k projektům škol 

neodpovídá ano – hodnocení a kontrola 
uskutečňovaná vzhledem k platným 
učebním plánům a osnovám, případně 
jiným schváleným dokumentům 

Kontrola souladu s legislativními a 
hygienickými normami 

částečně částečně 

Právo inspekce navrhovat vyřazení 
školy ze sítě 

neodpovídá ano 

Inspekční zpráva je veřejně dostupná neodpovídá ano 
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Za rozhodující v současnosti považujeme, aby nechyběla politická vůle 
rozpracované návrhy dokumentů o vzdělávání (z nichž pojetí NEMES je blízký 
alternativní návrh školského zákona, vypracovaného dr. Botlíkem pro parlamentní 
Komisi pro otázky transformace školství) přijmout a naplnit. 

Za zásadní materiál pro činnost školní inspekce pokládáme rozbor, předložený 
ústředním školním inspektorem MŠMT ČR v červenci 1994 (analýza stavu ČŠI 
a zajištění její činnosti), který řeší většinu problémů, na které jsme v této práci 
poukázali. Tento materiál by se měl stát východiskem pro přijetí norem, upravujících 
činnost školní inspekce. 

Pro výkon vlastní inspekční činnosti ve vztahu ke školám s inovačními programy 
lze přijmout již nyní tato doporučení: 

1. Jednoznačně dodržovat metodické postupy výkonu školní inspekce. 

2. Dodržovat profesionální a etické normy při výkonu inspekce. 
3. Seznámení se s projektem školy by mělo předcházet dalším činnostem 

inspektora na škole. 
4. Hodnocení školy musí vycházet z realizace jejího projektu, programu. Nelze 

srovnávat to, co srovnatelné není (např. klasickou základní školu a školu 
waldorfskou). 

5. Projekt školy by měla inspekce hodnotit vždy spolu s řešiteli projektu, se 
školou. 

6. Konzultace a informace poskytovat školám, pokud o ně žádají. Inspektor 
nemůže škole své představy „vnucovat“. 

7. Při analýze stavu vzdělávání by měla školní inspekce registrovat vlivy, které 
v regionu rozvoji pedagogických aktivit a iniciativy brání. Tato zjištění by se 
měla stát pro příslušné instituce a subjekty podnětem k nápravě. 

8. Žádoucí je kontakt školního inspektora s pedagogickými iniciativami. Jejich 
členové bývají iniciátory a propagátory inovačních trendů. 

9. Žádoucí je i publikační činnost inspektora, zejména v regionálním tisku, ale 
i v dalších médiích. Tak lze přenášet dobré zkušenosti škol a podněty z jejich 
činnosti nejen na veřejnost pedagogickou, ale i rodičovskou. 

Zcela závěrem je vhodné připomenout že každý, byť dobře míněný zásah do 
složitého mechanismu (a tím vzdělávací soustava i každá škola nepochybně je) by 
měl být citlivý a uvážlivý. 

Varovně i inspirativně působí v této souvislosti slova Levise Thomase, na jejichž 
aktuálnost upozornil autorský tým Pracovních tezí pro jednání kolokvia (program EU 
PHARE: Obnova vzdělávací soustavy České republiky): 

„Když máte co činit s některým složitým sociálním systémem, jako je třeba městské 
centrum nebo organismus křečka, což obojí může obsahovat věci, které nás 
znepokojují a které byste chtěli poopravit, pak nemůžete jen tak přijít a začít 
opravovat: naděje na skutečnou pomoc by tu byla nepatrná. To jsme si uvědomili 
v tomto století a bylo to jedno z trpkých rozčarování. Matematicky to prokázal Jay 
Forester se svými počítačovými modely měst, na nichž jasně ukázal, že cokoli 
navrhnete ze svého zdravého selského rozumu, téměř nevyhnutelně stav spíše zhorší, 
než zlepší. Nemůžete se plést zvenčí do jedné části komplexní soustavy, aniž riskujete 
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neočekávané zkázy v jiných, odlehlých částech téže soustavy. Chcete-li něco spravit, 
musíte tomu nejdřív do detailů rozumět, to jest rozumět celému systému, a to nemůžete 
u velmi rozsáhlých systémů, pokud nemáte velmi rozsáhlý počítač. I pak se to zdá 
nejbezpečnějším postupem držet se jen poblíž a lomit rukama, ale nedotýkat se. 

Zasahovat je nejjistější cesta, jak způsobit malér... 
Některé věci se zvrtly snad proto, že už se jim někdo vynasnažoval pomáhat. Což 

celou hádanku poněkud zjednodušuje. Místo abyste se snažili někam vstoupit a začít 
věci kolem dokola napravovat, pokuste se tam jen tak zlehounka sáhnout a vytáhnout 
toho, kdo tam zasahuje, přesněji kdo se tam plete... Když to uděláte dost rychle, dříve 
než je celý systém do základů otřesen, systém se už postará sám a problém se 
uspokojivě vyřeší.“ 

(Z kapitoly „Jak se plést do věcí“ z knihy Lewise Thomase: Buňka, medúza a já. 
Praha, Mladá fronta 1981, s. 194 - l96.) 

 

Děkuji všem ředitelům škol a školním inspektorům, kteří vyjádřili své názory 
v použitém dotazníku, děkuji i řadě dalších, se kterými byla práce konzultována, za 
jejich podněty a připomínky. 

Poděkování patří i kolegům – členům NEMES, kteří se osobně zúčastnili 
pracovního jednání k problematice školní inspekce či kteří vznesli své připomínky 
písemně. 

Vedení ČŠI děkuji za pomoc i podněty při zadávání průzkumu. 
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