
Ředitelé škol to nemají lehké 

V říjnu a listopadu 2019 

proběhly ve Valašském Meziříčí 

dva minisemináře PhDr. Mgr. 

Moniky Puškinové, Ph.D. - jeden 

pro vedení mateřských škol, 

druhý pro vedení škol 

základních. Cílem miniseminářů 

bylo pomoci ředitelkám a 

ředitelům škol s řešením 

problémových situací a dotazů 

například z oblasti 

pracovněprávních vztahů, 

správního řízení nebo interní 

dokumentace škol.  

Není toho málo, co by ředitelé škol měli znát (protože za to odpovídají)- a nejde jen o požadavky 

dnešní košaté a překombinované legislativy… Řídit školu znamená řídit lidi, starat se o finance, ale 

třeba i o stav školních budov. Nabídka například právního poradenství tomu ne vždy odpovídá. Jak 

ředitelům pomoci? 

„Nám se osvědčila právě forma „miniseminářů“ (jsou-li dotazy nebo problémové okruhy zaslány 

předem,  tím lépe). Na to pak lze navázat například mailovým poradenstvím. Důležité je, abychom si 

dobře porozuměli, protože neúplná otázka může dost často vést k neúplné, zavádějící odpovědi.  Další 

možností jsou semináře na míru, připravené dle aktuálních potřeb škol. (v oblasti vzdělávání, správního 

řízení, pracovněprávních vztahů…) Upozorňuji posluchače na záludnosti, které se mohou objevit. Pak se 

zamýšlíme nad jejich řešením. Mnohdy existuje více variant, jak se k problému postavit, a pak je na 

řediteli, jaký postup (s vědomím možných rizik) si zvolí.“  

Jak jste vnímala naše ředitele a ředitelky- účastníky minisemináře? 

„Jsou dobře orientovaní, s pozitivním přístupem. Ředitelé škol to opravdu nemají lehké. Naštěstí v tom 

nejsou (respektive nemusí být) úplně sami. Myslím, že nejsem ve VALMEZU naposledy…“   

PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D. studovala na Filozofické fakultě Sankt-Petěrburgské státní 

univerzity a Masarykovy univerzity v Brně a na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. 

Pracovala jako pedagog na vysoké škole, pracovnice školského úřadu a zástupkyně ředitele střední 

školy. V současné době se zabývá lektorskou a poradenskou činností ve školství.  
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