Příloha 1 – Dotazník
Příloha 2 – Dopis- email- k dotazníku ředitelkám MŠ okres Kladno

Příloha č. 1 Dotazník
Dotazník
1. Jak dlouho jste ve funkci ředitele školy?
o 1-3 roky
o 3-6 let
o 6-12 let druhé funkční období
o 12-18 let
o 18 let a více
2. Jak velké je Vaše předškolní zařízení?
o 1 třída
o 2-3 třídy
o 4-5 tříd
o 6-10 tříd
o Více než 10
3. Kolik má Vaše škola pedagogických pracovníků, včetně Vás?
o 2
o 3-5
o 6-10
o 11-15
o 16-20
4. Jaký typ vedení podle Vás uplatňujete?
o Autokratický styl
o Demokratický styl liberální styl
5. Delegujete na své podřízené (spolupracovníky) úkoly z povinné dokumentace
MŠ?

o Ano
o Ne
6. V případě,že ano, které?
o Školní matrika
o Školní vzdělávací program (ŠVP)
o Podklady pro vlastní hodnocení školy
o Třídní knihy
o Záznamy z pedagogických porad
o Evidence docházky- podklady
o Podklady pro výkazy
o Jiné
7. Kolik hodin týdně průměrně věnujete činnostem spojeným s vedením školy?
o 1-5 hodin
o 5,5- 7,5 hodin
o 7,5-10 hodin
o 10,5-13,5 hodin
o Více hodin
8. Zvýšil se počet hodin, které věnujete administrativě oproti minulým letům?
o Ne, je stejný
o Ne, je nižší
o Ano o 5 hodin týdně
o Ano o 10 hodin týdně
o Nevím, nedokážu posoudit
9. Vyhovuje Vám úprava nařízení vlády ( 75/2005Sb.) stanovení rozsahu přímé
činnosti (snížení počtu hodin)?
o Ano, je dostačující
o Ne, je potřeba ještě nižší počet hodin

o Ne, je problém s překrýváním pedagogických pracovnic
10. Jste dostatečně informována o změnách v legislativě v oblasti preprimárního
vzdělávání (MŠ) a jakým způsobem?
o Ano- periodika, konference, školení
o Částečně- z různých zdrojů TV, rádio, internet
o Ne
11. Víte, kolikrát byl od roku 2004 novelizován Školský zákon? (561/2004 Sb.)
o 15 x
o 26 x
o 34x
o 46x
12. Dostáváte od Obecního úřadu s dostatečným předstihem seznam dětí k přijetí do
MŠ a, které mají povinnou předškolní docházku?
o Ano
o Ne
o Musela jsem si jej sama vyžádat
13. Jakou formu omluvy z povinného předškolního vzdělávání uplatňujete?
o Omluvný sešit, listy
o Ústní
o Telefonické
o Internetové stránky školy- email
o Žádné neuplatňuji
o Jiné

14. Máte zkušenost i individuálním vzděláváním?
o Ano, máme i více zájemců
o Ano
o Ano, ze zdravotních důvodů, dítěte

o Ne
o Ano, ale nesouhlasím s touto možností
15. Pokud ano, dostavili se zákonní zástupci na kontrolu individuálního vzdělávání?
o Ano, bez problémů
o Ano, ale zákonní zástupci se několikrát domlouvali na změně
termínu- zvýšení administrativy
o Ne, rodiče se s dítětem nedostavili - zvýšení administrativy –
přerušení IVP
o Jiná možnost
16. Máte ve své škole děti/dítě se speciálními vzdělávacími potřebami – SVP?
o Ano, máme jedno dítě
o Ano, nárůst je značný
o Ne, ještě jsem se nesetkal/a
17. V případě, že ano, jaký stupeň podpůrného opatření?
o První stupeň
o Druhý stupeň
o Třetí stupeň
o Čtvrtý stupeň
o Pátý stupeň
18. Kolik má Vaše škola asistentů pedagoga?
o Jednoho na celý úvazek
o Dva
o Tři na menší úvazek
o Více a na kolik?
19. Máte koordinátora podpůrných opatření?
o Ano, mám kolegyni
o Ne, dělám vše sám/a

o Ano, spolupracujeme s ostatními školami a máme společného
koordinátora
o Nemáme vůbec
20. V případě, že máte asistenta pedagoga (AP), bylo obtížné zajistit (AP) do MŠ?
o Ne, nebylo, kvalifikovaných AP, bylo dostatek, mohla jsem si
vybírat
o Ano, musela jsem přijmout nekvalifikovaného AP, kvalifikaci si
průběžně dokončuje
o Ano, bylo to obtížné a často se střídají (odcházeli ve zkušební
době)
21. Zatěžují Vás tyto a další novely v legislativě více administrativě?
o Ano, často zpracovávám administrativu po pracovní době
o Ano, ale vše stihnu v pracovní době
o Ano, je to stále časově náročnější
o Ne, vše stihnu v mé pracovní době
o Jiná odpověď

Příloha č. 2 Dopis k dotazníku ředitelkám MŠ okres Kladno
Vážená paní ředitelko, vážená kolegyně
jsem ředitelkou Mateřské školy Hrdlív a současně studentkou kombinovaného magisterského
studia Management vzdělávání na Univerzitě Karlově.
Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který mne pomůže s výzkumem k diplomové
práci.
Dotazník zasílám 80 ředitelkám mateřských škol okres Kladno a týká se legislativních změn v
oblasti školství. Od roku 2007- do roku 2017 a jejich dopadu na Vaši práci ředitelky
mateřských škol, jako ředitelka vím, kolik změn nás v tomto období potkalo a kolik práce
navíc to pro nás znamenalo.
O to víc si cením Vašeho času na vyplnění tohoto dotazníku.
Získaná data a jejich vyhodnocení Vám budou, v případě Vašeho zájmu zaslány na email.
Děkuji za Váš čas a ochotu.
S pozdravem
Bc. Renata Matějovská

