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1. Pojmy: management, manažer, regulace, řízení, organizace, instituce, systém. Uvést         
příklady z praxe ve vztahu k mateřské škole. 

2. Pojmy: vzdělávací systém, vzdělávací politika, mikro a makrořízení školy. Uvést          
příklady z praxe ve vztahu k mateřské škole. 

3. Schéma aktuální české školské soustavy (úrovně ISCED). 
4. Priority kurikulární reformy a její dopad do prostředí mateřské školy. Změny           

v legislativě i v práci mateřských škol po roce 2004. 
5. Základní koncepční a strategické materiály vzdělávací politiky v ČR (i regionech a           

obcích) od roku 2001. 
6. Škola jako specifická organizace. 
7. Faktory vnějšího prostředí školy, jejich možný vliv na školu. Uvedení příkladů           

vzhledem k mateřské škole. Význam a přínosy vztahové sítě mateřské školy. 
8. Zřizovatelé mateřské školy podle platné legislativy. Fungování a financování         

regionálního školství v ČR, specificky pak „veřejných“ mateřských škol (princip         
vícezdrojového financování). 

9. Vnitřní zdroje mateřské školy (vnitřní/interní prostředí mateřské školy).  
10. Mateřská škola jako právní subjekt s tzv. pedagogickou autonomií. Aktuální problémy           

české vzdělávací politiky řešené v oblasti předškolního vzdělávání. 
11. Management jako řídící proces a jeho jednotlivé kroky/fáze/funkce. Význam kontroly          

(zpětné vazby) v řízení. 
12. Situační analýza v řízení školy, analýza SWOT. 
13. Plánování v práci mateřské školy. Součinnost pedagogického a manažerského        

projektování ve škole. Význam cíle (vize atd.) v procesu plánování.  
14. Příklady některých manažerských technik používaných či použitelných v podmínkách        

mateřské školy. 
15. Organizační struktury škol, s nimiž se lze setkat v regionálním školství, detailnější           

představení těchto struktur pro specifické podoby mateřské školy (od roku 2003:           
samostatná MŠ, MŠ sloučená se ZŠ, sloučené MŠ, spojení MŠ a jídelny apod.). 

16. Základní školská legislativa vztahující se k mateřským školám a jejich pedagogickým          
pracovníkům. Obvyklé vnitřní regulativy mateřské školy jako právního subjektu.  

17. Styly vedení lidí, význam a žádoucí podoba funkčního informačního systému školy. 
18. Význam motivace při rozvoji pracovníků i ve vedení lidí. 
19. Vnitřní/interní a vnější/externí evaluace školy. Funkce, poslání i pravomoci ČŠI.  
20. Význam vlastního hodnocení školy/ autoevaluace školy pro rozvoj kvality práce školy. 
21.Přímé výdaje (Rozpočet MŠMT, Zřizovatelé MŠ, Výkon a normativ, Plat – 

nárokové a nenárokové složky, mzda, Zařazení zaměstnanců  do platových 
tříd a stupňů, Odborná kvalifikace uč. MŠ). 

22.Příspěvek na provoz MŠ a ostatní zdroje (Zřizovatelé MŠ, Rozpočet MŠ, 
Fondy -    FKSP: odměn, reprodukce, rezervní, investiční), Plnění pojišťoven, 
Investiční dotace na reprodukci majetku - odpisy) 

23.Výnosy z vlastní činnosti MŠ a doplňková činnost (Zřizovací listina MŠ, Hlavní 
a doplňková činnost, Zásady provozování DČ, Ztráta a zisk v DČ, Daň 
z příjmu u DČ) 

24.Úplata za vzdělávání a školské služby + dary (Postavení řed.MŠ při určení 
výše úplaty, Stanovení výše úplaty, Užití úplaty, Darovací smlouva) 
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