
 

 

 

 

 

6. Management a strategické řízení ve školství  
 

Lektor: Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA 

 

Anotace modulu: 

Modul poukazuje na pojmy a postupy managementu a strategického řízení v kontextu 

rozhodování škol a školských zařízení. Zahrnuje aspekt předmětových oblastí 

managementu. Pozornost je věnována především nalezení a tvorbě manažerských 

dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům, řízení školy na všech 

jejich úrovních. Formulovat dlouhodobou strategii školy znamená najít odpovědi na 

základní otázky jejího úspěšného fungování. Stanovení správných cílů školy a 

vhodných strategií, tedy cest, jakými budou cíle dosaženy, je nutné na základě 

důkladné strategické analýzy školy a jejího okolí, přičemž je využíváno závěrů SWOT 

analýzy. Existují školy, které měli v určitém čase srovnatelné výchozí podmínky, ale 

přesto se některé z nich staly úspěšnými a jiné zanikly nebo skomírají. Klíčem k 

úspěšnému rozvoji školy je právě volba optimální strategie. 

 

Cíl modulu: 

Cílem tohoto modulu je představit hlavní řídící procesy ve vzdělávací instituci. V 

případě koncepcí řízení odkazujeme na kompetenční model řízení školy, stručný popis 

procesů plánování, organizování a rozhodování. Součástí řídících procesů je i značně 

široká oblast hodnocení a evaluace, na kterou se zaměříme z hlediska hodnocení 

stanoveného školským zákonem. Obsahem modulu jsou základní zásady 

strategického řízení, úkony účastníků řízení, veškeré postupy pro jednání s ostatními 



účastníky správního procesu a také manažerské principy, moderní metody, nástroje a 

postupy managementu v rámci organizace. Zaměřujeme se především na praktické 

dovednosti, které jsou využitelné v pedagogickém řízení. 
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