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Přílohy 

 

Příloha č. 1 Dotazník 

 

I. Identifikační údaje školy 

Základní škola  

 s 1. stupněm 

 s 1. a 2. stupněm 

Počet pedagogických pracovníků školy ……… 

II. Odborná kvalifikovanost pedagogických pracovníků 

 odborně kvalifikovaných pracovníků pro přímou pedagogickou činnost ……… 

 nekvalifikovaných pro přímou pedagogickou činnost ………   

z nich vyučující 

 všeobecně vzdělávacích předměty ……… 

uveďte jaké …………………………………………………… 

 odborné předměty ……… 

uveďte jaké ………………………………………………… 

 praktické předměty ……… 

 speciální pedagogika ……… 

 koordinátor a metodik ICT ……. 

 školní metodik prevence…….. 

III. Věková struktura skupiny nekvalifikovaných 

Počet učitelů ve věkové kategorii 

 pod 35 let ……… 

 35-44 let ………  

 45-54 let ……… 

 55 let a více ……… 

 

 

IV. Vzdělanostní struktura skupiny nekvalifikovaných  

Dosažené vzdělání  

 SŠ s maturitou ……… 

 vyšší odborné ……… 

 VŠ bakalářské ……… 

 VŠ magisterské, inženýrské ……… 



2 

 

V. Průměrná délka období výuky předmětů nekvalifikovanými pedagogy 

 do 3 měsíců 

 pololetí 

 školní rok 

 déle než období školního roku 

 nepřetržitě, např. z důvodu fluktuace pedagogů 

 doplňující informace ………………………….. 

VI. Situace na trhu práce z hlediska množství pedagogických pracovníků hledajících 

zaměstnání 

 v letech 2014-2016 je srovnatelná jako v letech 2016-2018 

 pedagogických pracovníků ucházejících se o zaměstnání přibývá 

 pedagogických pracovníků ucházejících se o zaměstnání ubývá 

 volný komentář k popisu situace 

………………………………………………………………………………………. 

VII. Doplňující informace 

Z nekvalifikovaných pedagogických pracovníků 

 zahájilo studium kvalifikační studium ……… 

 zahájí studium na vysoké škole v akademickém roce 2019/2020 ……… 

 nezahájí studium ……… 

VIII. Prestiž učitelské profese, řešení nedostatku pedagogických pracovníků 

 Považujete v současné době profesi učitele za prestižní? 

ano        spíše ano      spíše ne        ne   

pokud ne, co by ji podle Vás zvýšilo? (je možná více variantní odpověď) 

finanční ohodnocení; kariérní řád, atestace; placené studijní volno; jiné (uveďte) 

 Deprofesionalizaci učitelské profese považujete za správné řešení nedostatku 

pedagogických pracovníků ve školství? 

ano        spíše ano      spíše ne        ne   

 


