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Resumé : 

      Komunikace je základním kamenem výchovně vzdělávacího procesu v každé 

škole. I v mateřské. V řídící práci je komunikace usnadňujícím prostředkem, který 

ulehčuje práci. Poskytuje zpětnou vazbu, vytváří dobré vztahy, buduje důvěru a 

příjemné pracovní klima, motivuje.  

      V závěrečné bakalářské práci na téma „Komunikační systémy mateřských 

škol“ se zabývám nejčastěji používanými formami komunikace s jednotlivými 

partnery školek. Zvlášť jsem se zaměřila na komunikaci zřizovatele a mateřských 

škol – je pro školky vyhovující nebo jsou zde možnosti pro její zlepšení? Práce 

vychází z dotazníkového šetření, které bylo provedeno v mateřských školách z téměř 

všech krajů ČR.  

 

 

Summary : 

Communication is the basic of  educational system at each school, as well as at a 

kindergarten. At the system of management it is the communication which serves as 

a means of facilitating the working process. It provides the necessary feedback, 

creates good relations and builds up confidence among people, creates pleasant 

conditions of work full of motivation as well. 

 

In the final part of my bachelor research work, the topic of which is „The Systems of 

Communication of Kindergartens“, I am dealing with the most often used forms of 

communication with their particular partners. I especially directed my attention on 

the ways of communication between kindergartens and their founders. Are these 

ways of communication convenient for the kindergartens? Or are there any 

possibilities for their improvement? My work issues from a questionnaire research 

made at kingergartens in nearly all regions in the Czech Republic. 

 

 

 

Klíčová slova :   komunikace, komunikátor, zakódování, sdělení, dekódování, šum, 

zpětná vazba, vnější komunikace, vnitřní komunikace, osobní komunikace, Public 

relations, mateřská škola 
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1.  ÚVOD 

„Communicare es multum dare!“ 

(Komunikovat znamená mnoho dávat!) (9) 

 

 

     Komunikační systémy škol jsou součástí systému řízení školy. Jejich úroveň 

zásadním způsobem ovlivňuje výsledky řídícího procesu, dosahování cílů školy (1).  

Pokud chápeme komunikaci školy – vnitřní i vnější – komplexně, pak můžeme říci, 

že pomocí komunikace si škola utváří velké množství vztahů s různorodými 

zájmovými skupinami. 

Komunikace školy vytváří do určité míry i charakteristické znaky školy – tzn. způsob 

jednání, působení školy na okolí, vysílání jasných signálů o cílech, záměrech a 

zaměření školy a dalších skutečnostech, které s činností školy souvisí. 

      Téma komunikace je velmi obsáhlé, proto se ve své práci zaměřuji pouze na 

komunikaci mateřských škol.  

Které formy komunikace školky využívají nejvíce  - ve vztahu se svými jednotlivými 

partnery a které naopak nepoužívají – nebo jen zcela minimálně. 

Větší pozornost pak věnuji vzájemné komunikaci mezi mateřskou školou a 

zřizovatelem. Domnívám se, že touto problematikou se zatím mnoho prací 

nezabývalo. Komunikace se zřizovatelem je pro každou školu – tzn.i pro školy 

mateřské nezbytnou nutností a zároveň i povinností, ale co je nejčastějším důvodem 

vzájemné komunikace a jaké jsou nejčastěji používané formy? Jsou předávané 

informace a komunikace se zřizovatelem pro mateřské školy a jejich ředitelky 

dostatečné?   

 

     Cílem závěrečné bakalářské práce je najít odpovědi na tyto otázky a pojmenovat 

tak potřeby ředitelek mateřských škol směrem od zřizovatele. Co by jim pomohlo 

v jejich práci? Odpověď by mohla být návodem či nápovědou pro zřizovatele všech 

mateřských škol. 
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2.  KOMUNIKACE – teoretická východiska 

       

      Slovo „komunikace“ si lze přeložit jako „spojení“, ve smyslu „dorozumění“. 

Latinským ekvivalentem slova „communicare“ je totiž slovo „participace“, což 

znamená spolupodílet se s někým na něčem, míti podíl na něčem společném, 

spoluúčastnic se, činit někoho spoluúčastným (5). 

 

 

      2.1.  ZÁKLADNÍ  POJMY  

 

      2.1.1.  Proces komunikace 

 

      Komunikaci lze velmi zúženě chápat jako výměnu nebo poskytování informací. 

Není specifickou funkcí manažera, ale prolíná výkonem všech ostatních 

manažerských funkcí. Je vyjádřením aktivní spoluúčasti všech partnerů na vytváření 

zpětné vazby. Jde zde o víc než jen o poskytování informací. 

      Komunikace je přenos vzájemného porozumění za pomoci symbolů. Platí tedy, 

že není-li porozumění výsledkem přenosu pomocí verbálních nebo neverbálních 

symbolů, nejedná se o komunikaci (2). 

 

 

      2.1.2.  Prvky komunikace 

 

 Komunikátor (zdroj)  

            Komunikátorem (nebo také zdrojem, sdělujícím, původcem sdělení) je osoba 

(manažer, ředitel, jiná osoba) nebo organizace (škola), která zprávu vytváří a 

rozhoduje o jejím obsahu. Pro efektivní komunikaci je důležité, aby komunikátor byl 

pro příjemce přijatelný (tzn.důvěryhodný a odborně způsobilý). Bližším vztahem 

komunikátora k obsahu sdělení se zvyšuje jeho účinnost. 

 

 Zakódování 

            U komunikátora musí dojít k procesu převodu informace do srozumitelné a 

přitažlivé formy pro příjemce sdělení. Nejběžnějším kódem je jazyk, ale mohou to 
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být i fotografie, grafy, statistické údaje, dopravní značení apod. Vhodný výběr kódu, 

který bude znám nejen komunikátorovi, ale i příjemci, je důležitým předpokladem 

úspěšné komunikace. 

 

 Sdělení 

            Sdělení je určité množství informací, které chce komunikátor sdělit příjemci. 

Je výsledkem kódování. Jeho obsahem mohou být vyslovená slova, text reklamy, 

inzerátu, fotografie, kresba atd. Účinnost sdělení je posuzována podle toho, jak se 

podaří vyvolat pozornost příjemců. 

 

 Kanál (médium) 

            Kanál nebo také médium je nositelem sdělení. 

 

 Dekódování 

            Pro úplnost komunikace musí být sdělení příjemcem dekódováno na základě 

jeho předchozích zkušeností a podle určitých stanovených pravidel. Čím blíže je 

dekódované sdělení k cíli komunikátora, tím efektivnější je komunikace 

 

 Příjemce 

            Příjemce (osoba) je vybrán jako partner pro komunikaci s komunikátorem. 

Efektivní komunikace se orientuje na příjemce, nikoliv na média. Pochopí-li 

příjemce zprávu tak, jak je míněna, probíhá opravdová komunikace. 

 

 Zpětná vazba 

             Zpětnou vazbu umožňuje oboustranný komunikační proces. Tento prvek 

komunikace, umožňuje jednak zabezpečení vzájemné výměny informací mezi 

sdělujícím (komunikátorem) a příjemcem, jednak kontrolu vnímání sdělovaných 

informací. 

 

 Šum 

            V oblasti komunikace je šumem jakýkoliv rušivý faktor, který se může 

vyskytnout v kterémkoliv prvku komunikace. Negativně ovlivňuje její kvalitu. 
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      2.1.3.  Základní dělení komunikace 

 

      Má-li být komunikace přínosná, musí být obousměrná a symetrická, role 

sdělujícího (komunikátora) a příjemce se musí střídat. Jde zde o umění sdělovat a 

naslouchat (9). 

Rozlišujeme tři roviny sdělování :  verbální, neverbální a činy. 

 

 Verbální komunikace 

            Základním stavebním kamenem jsou věty (ne slova) – mluvené i psané. 

 

 Neverbální komunikace 

            Komunikace, která nepoužívá slova – je součástí každodenního života. Má 

řadu složek : mimika, gesta, doteky, postoj těla, vzdálenost mezi účastníky 

komunikace a její změny, pohledy, tóny řeči – hlasitost, rychlost, artikulace, 

modulace hlasu, úprava zevnějšku, … atp. 

Význam nemá jen každý prvek mimoslovního vyjádření sám o sobě, důležitý je celek 

– jsou-li v souladu mezi sebou, ve vztahu k slovnímu vyjádření, k ostatním aktivitám 

sdělujícího (9). 

 

 Činy 

            Musí být v souladu s verbální i neverbální komunikací. 

 

 

Tři roviny naslouchání : 

 

 Naslouchání ušima 

Dotazem si ověřit správné pochopení toho, co slyšíme, na druhé straně pak 

nechápat podobné otázky jako nedostatečnou úroveň partnera v komunikaci. 

 

 Naslouchání očima 

Výraz obličeje, který odráží emocionální stav partnera v komunikaci, jeho 

pohled, postoje, pohyby – to vše sluchem nepostihneme. 
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 Naslouchání srdcem 

Tzv. „čtení mezi řádky“ – uvědomění si souvislostí, naslouchání tomu, co je 

hlouběji než to, co vidíme a slyšíme, co se partner v komunikaci snaží zakrýt 

svými projevy (slovy, neverbálně, činy). Odhalit nesoulad mezi všemi 

projevy a odhalit jeho příčinu. 

 

 

      2.1.4.  Formy komunikace 

      Dvě základní formy komunikace : ústní a písemná. 

 

 Ústní komunikace 

Patří mezi nejrozšířenější formy komunikace. Musí probíhat minimálně mezi 

dvěma lidmi. Jejím prostřednictvím dochází k běžné konverzaci, předávání 

úkolů, přesvědčování, vyjednávání, kárání, atp. její součástí je i zabarvení 

hlasu, odmlky, výraz obličeje, gesta atd. 

Předmětem ústní komunikace je vlastní obsah sdělení i forma, jak je 

předáváno (9). 

 

Specifické formy ústní komunikace : 

projev 

porady  

rozhovor 

pohovor 

telefonování 

 

 Písemná komunikace 

Měla by splňovat alespoň jeden či dva ze tří základních nároků : 

1.  informovat (něco sdělovat či vysvětlovat) 

2.  požadovat či přesvědčovat (vyžadovat od příjemce nějakou činnost nebo 

ho motivovat k vlastní aktivitě) 

3.  budovat pověst firmy, organizace, …  

 

elektronická komunikace – v poslední době již běžná forma komunikace 
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      2.2.  KOMUNIKACE  ŠKOLY 

 

      Škola vytváří (a nabízí) nejen svůj vzdělávací program svým klientům, ale také 

potřebuje informovat své klienty, zákazníky, partnery, veřejnost o své existenci, 

svých cílech, aktivitách, akcích, nabídce školy a vyvolat u nich zájem. 

Komunikace zde funguje především jako oboustranná výměna informací mezi 

zdrojem a příjemcem sdělení – to znamená mezi školou a těmi, kterým je sdělení 

určeno. Zpětná vazba znamená naslouchat problémům, které škola může vyřešit (7). 

 

 

      2.2.1.  Vnitřní komunikace 

 

      Uvnitř každé organizace je třeba zajistit formální informační toky mezi 

jednotlivými odděleními, kancelářemi, součástmi, atp. – formální komunikaci 

(organizační struktura, vnitřní předpisy, směrnice, systém odpovědnosti, s nimiž je 

každý seznámen), ale i umožnit a do určité míry řídit neformální komunikaci 

(vyhledávání, organizování a zajišťování příležitostí k setkávání pracovníků ve 

volném čase, při kultuře, zájmové činnosti) 

 

Průběh komunikace 

Komunikace uvnitř školy probíhá po linii vertikální a horizontální: 

Vertikální komunikace probíhá jednak směrem dolů – od vedení ke střednímu stupni 

řízení a ostatním pracovníkům nebo žákům/studentům školy a jednak směrem vzhůru 

– od pracovníků školy nebo žáků/studentů směrem k vedení. Kvalita vertikální 

komunikace probíhající směrem dolů je důležitá pro efektivní řízení uvnitř školy. 

 

Horizontální komunikace se uskutečňuje mezi pracovníky nebo žáky/studenty. Je 

velice užitečná a prospěšná pro efektivní fungování školy. Působí jako nástroj 

koordinace mezi jednotlivými složkami školy, které jsou v organizační struktuře 

zařazeny na stejné úrovni.  

Je nejfrekventovanější komunikací ve škole – lidé spolu mluví nejen o pracovních, 

ale i o osobních záležitostech. Představuje silný tok informací spojených s aktivitami 

a činností různých skupin pracovníků nebo studentů (7). 
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      2.2.2.  Vnější komunikace 

 

      Vzhledem k existenci určitých pravidel a povinností daných legislativou a 

k základním potřebám vlastní činnosti se škola neobejde bez komunikace se 

zřizovatelem, s finančním úřadem, bankou, pojišťovnou, dodavateli, s dalšími úřady 

státní správy apod. 

Neméně důležitá je pro školu ta část vnější komunikace, která směřuje  především na 

žáky, studenty, rodiče, ostatní partnery školy (ostatní školy, spolupracující 

organizace, sponzory atd.), veřejnost, média s cílem informovat okolí o skutečných 

aktivitách školy, jejích úspěších a záměrech (8). 

 

 Zřizovatel 

            Zabezpečuje nutné ekonomické činnosti související s fungováním 

jednotlivých typů škol – rozpis rozpočtu, investic, kontrola hospodaření, konkurzy na 

ředitele škol, zabezpečují školské statistiky a informační toky podle potřeb resortu aj. 

 

 Rodiče 

            Velmi důležitým partnerem – zákazníkem školy jsou rodiče. Bez jejich 

angažovanosti není možné zaručit optimální rozvoj dítěte ve škole. Právě rodiče 

přijímají a odmítají hodnoty přicházející do rodiny z vnějšího prostředí, vytvářejí 

rodinný systém hodnot ve vztahu ke vzdělání. Úspěšnost vzdělávací práce tak závisí 

ve velké míře na podpoře či odporu ze strany rodičů (7). 

Správná komunikace a informovanost ovlivňuje do určité míry důvěru mezi školou a 

rodiči. Komunikace mezi rodiči a školou by měla být oboustranná, s důrazem na 

zpětnou vazbu. 

Podle míry aktivní účasti rodičů na práci školy je komunikace s rodiči rozdělena do 

tří rovin : 

1. jednosměrný tok informací škola – rodiče : většinou se jedná o písemné 

informace pro rodiče, zpětná vazba se nepředpokládá 

2. vyšší zapojení rodičů do aktivit školy, aktivně reagují na sdělení (rodiče 

žádáni o pomoc, názor, návrhy na řešení některých problémů školy, 

účastní se aktivně třídních schůzek, předkládají podnětné připomínky ke 

zlepšení práce školy) 
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      komunikace je oboustranná – písemná, častěji ústní (využívaná jako 

zpětná vazba) 

3. rodiče přímými partnery školy - nejvyšší zapojení do činností školy (účast 

v Radě školy, pomoc škole v rámci funkce v jiné organizaci, sponzorství 

školy atp.) (7) 

 

 Veřejnost 

            Ovlivňuje chování školy, stanovení cílů a jejich plnění. V širším slova smyslu 

veřejností rozumíme : 

místní komunitu – tvoří jí okolí školy tam, kde je škola situována, obyvatelstvo, které 

zde bydlí, organizace, úřady, podniky, které zde působí 

zájmové skupiny občanů – např. Unie rodičů ČR, Ochranáři životního prostředí, 

Ochránci zvířat, různá hnutí, spolky, sdružení občanů, kteří se snaží prosazovat 

celospolečenské zájmy nebo zájmy určité skupiny občanů, škol atp.  

sdělovací prostředky - noviny, časopisy, televize, rozhlas – mohou velmi silně 

ovlivnit pohled široké veřejnosti na určitou školu, ale i na celý resort školství 

široká veřejnost – představuje celkový pohled veřejnosti na postavení školy ve 

společnosti, školy by tento pohled neměly podceňovat (8). 

 

 

      2.2.3.  Osobní komunikace 

 

      Osobní komunikace představuje přímou formu komunikace s jedním či dvěma 

příjemci. Cílem osobního kontaktu je vzbudit pozornost k obsahu sdělení, přesvědčit 

a získat. 

Forma přímé komunikace vyvolává specifické nároky na pracovníky a jejich kvality : 

verbální a neverbální schopnosti, empatie, nadšení a důvěra. Významnou roli zde 

hraje také nehraný úsměv, oblečení, upravenost, osobnost, důvěryhodnost, 

bezprostřednost. Schopnost přesvědčit o pravdivosti sdělení zvyšuje použití 

konkrétních a pravdivých informací (7). 

Výhody osobní komunikace :  

                          vysoká schopnost upoutat pozornost 

                          vysoká srozumitelnost předávaného sdělení, v případě nedorozumění 
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                                 je možné je ihned vysvětlit 

                                 obousměrný tok informací 

                                 rychlá a přesná zpětná vazba 

Nevýhody :  vysoké časové a osobní nároky. 

 

 

      2.2.4.  Vztahy s veřejností  

 

      Vztahy s veřejností (Public relations – PR) jsou takovou formou komunikace, 

jejímž hlavním cílem je vytváření příznivých představ, které na veřejnosti škola bude 

mít. Veřejností v tomto případě rozumíme jak všechny zákazníky a partnery školy, 

tak i její pracovníky (7). 

 

Nástroje PR  :  

tiskové konference (na regionální úrovni) – zajímavé projekty, nové 

vzdělávací programy, konference organizované školou, mezinárodní 

kurzy, … 

zprávy  - zajímavé aktivity, výsledky školy, kterými lze zaujmout, … 

události – zajímavé informace o jednorázových akcích  

vystoupení zástupců školy – v rozhlase, na odborných konferencích, na 

veřejných akcích 

propagační materiály školy – výroční zpráva, informační letáky, brožury, 

školní časopis, webové stránky 

jednotný vizuální styl školy – logo a barvy školy, vizitky, formuláře 

vydávané školou, propagační předměty atd. 

                         

 

„Jako PR označujeme ty formy komunikace managementu, které organizaci 

pomáhají přizpůsobit se jejímu okolí, měnit je nebo udržet, a to se zřetelem 

k dosažení cílů organizace.“ (6). 
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3.  VÝZKUMNÁ  ČÁST 

 

      3.1.  POUŽITÁ  VÝZKUMNÁ  METODA 

 

      Pro výzkumnou část byla použita metoda dotazníkového šetření. Výzkum byl 

realizován s cílem oslovit co největší počet respondentů z celé ČR. Dotazník 

předkládaný respondentům byl sestaven z několika částí : 

        základní údaje o respondentu a zařízení 

        nejčastěji používaná komunikace  

        nejčastější důvody komunikace se zřizovatelem 

        co by pro školu a práci dotazovaného bylo přínosem směrem od zřizovatele 

        co považuje dotazovaný za dobré pro propagaci školy 

 

 

      3.2.  VÝZKUMNÝ  VZOREK  

 

      Dotazník byl rozeslán pomocí elektronické pošty na 110 adres mateřských škol. 

Oslovené školy nebyly vybírány podle předem daného klíče, ale spíše náhodným 

výběrem, podle dostupnosti elektronických adres a tak, aby bylo zastoupeno všech 

čtrnáct krajů ČR. 

Respondenty bylo vráceno 63 vyplněných dotazníků, z toho použitelných pro 

zpracování bylo 60, dva musely být vyřazeny, jeden byl navrácen až po zpracování 

všech dat. 

Procento návratnosti dotazníků : 55%. 

 

      3.3.  HYPOTÉZY 

 

1.  Ve vzájemné komunikaci školy se zřizovatelem jsou finance mnohem častějším 

důvodem než ostatní důvody uváděné v dotazníku. 

2.  Většina ředitelek mateřských škol by přivítala větší pomoc a informovanost od 

zřizovatele. 

3. Mateřské školy stále ještě málo dostatečně prezentují svou práci směrem 

k veřejnosti. 
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      3.4.  VÝSLEDKY  A  VYHODNOCENÍ  DOTAZNÍKU 

 

      3.4.1  Základní údaje 

 

Pracovní zařazení jednotlivých respondentů  

96%

2%2%

ředitelka

zástupkyně

vedoucí učitelka

 

Z celkového počtu dotazovaných  respondentů bylo  :  58 ředitelek  

                                                                                          1 zástupkyně ředitelky 

                                                                                          1 vedoucí učitelka 

 

 

Počet let ve funkci  

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let do 25 let do 30 let 

Většina respondentů je ve funkci do 20 let – tj.celkem 95%  z toho : 25% do 5 let, 

25% do 10 let, 18% do 15 let a nejpočetnější skupinou 27% do 20 let. Pouze 5% 

respondentů je ve funkci nad 20 let – z toho 3% do 25 a 2% do 30 let. 
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Druh zařízení  

2%

93%

5%

MŠ speciální

MŠ

soukromá MŠ

 

Se žádostí o vyplnění dotazníku byly osloveny pouze mateřské školy, z nichž bylo :  

                                                                     56 běžných mateřských škol   

                                                                       3 mateřské školy speciální 

                                                                       1 soukromá mateřská škola 

 

 

 

Zřizovatel 

2%

32%

43%

0%
23%

kraj

obec

město

městská část

firma

 

Zřizovatelem 26 mateřských školek je obec 

                      19 město 

                      14 městská část (Praha) 

                        1 firma (soukromá MŠ) 

 

Ani u jednoho respondentů, kteří se účastnili výzkumu, není zřizovatelem kraj. 
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Kraj, v němž se jednotlivé mateřské školy nachází 

 

V celkovém počtu 60ti vyplněných a vrácených dotazníků je zastoupeno ze čtrnácti 

krajů dvanáct.  

Požadované údaje schází pouze z kraje Olomouckého a Ostravského. 

0
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4
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8
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12

14

 kraje ČR

Praha Středočeský Ústecký

Plzeňský Olomoucký Karlovarský

Budějovický Vysočina Brněnský

Zlínský Pardubický Královehradecký

Liberecký Ostravský

 

 

Nejpočetněji zastoupená je Praha 23 %, další početnou skupinou je kraj Středočeský 

s 15 %  a kraj Ústecký se 14 % zúčastněných mateřských škol. 

Z dalších krajů již bylo škol méně : 8 %  kraje Liberecký a Vysočina 

                                                          7 %  kraj Karlovarský 

                                                          5 %  kraje Pardubický, Plzeňský 

                                                          3 %  kraje Zlínský, Brněnský, Královehradecký, 

                                                                  Olomoucký 

                                                          1 %  kraj Budějovický 
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Kapacita školy / počet tříd 
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23

 

Vzhledem k tomu, že některé respondentky uvedly pouze počet tříd a ne i celkovou 

kapacitu školky, bylo možné tento údaj zpracovat jen z části. 

 

Z výše uvedeného grafu je patrné, že nejpočetněji jsou zde zastoupené čtyřtřídní 

mateřské školy – celkem 32 %. 

Výrazně méně je zastoupených vícetřídních školek. Ty, které mají 10 a 23 tříd jsou 

velké subjekty, které vznikly sloučením více školek v jednu.  

 

 

Celkový počet zaměstnanců 

0

5

10

15

20

do 5 do 10 do 15 do 20 do 30 do 40 do 50 nad 80

zaměstnanci

 

Nejpočetněji jsou v této skupině zastoupeny školky s počtem zaměstnanců do 15 tj. 

celých 33 % a školky s počtem zaměstnanců do 10 tj. 27 %. 
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      3.4.2.  Nejčastěji používaná forma komunikace : 

 

Pro tuto část dotazníku byla zvolena pro hodnocení numerická posuzovací  škála od 

1 do 5, kde číslem 1 je hodnocena nejčastěji používaná forma komunikace a číslem 5 

forma používaná nejméně. 

 

Se zřizovatelem 

0

10

20

30
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50

60

1 2 3 4 5

osobní telefon e-mail písemná propagační materiály

 

Ve vztahu se zřizovatelem uvádělo jako nejčastěji používanou formu komunikace 

hodnocenou 1 : e-mail ……………… 52% respondentů 

                          osobní jednání ….….. 42 %  

                          telefon ……………... 33% 

Na druhém místě – hodnocena 2 – je uváděna 44%  komunikace telefonická. 

 

Z nejméně častých forem komunikace – hodnocena 4 – 45% respondenty je 

komunikace písemná. 

 

Celých 80% respondentů pak jako nejméně používanou formu komunikace se 

zřizovatelem ohodnotilo propagační materiál. 
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S rodiči 
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osobní telefon e-mail písemná propagační materiál

 

Z těchto výsledků je jasně viditelné, že v případě mateřských škol je v komunikaci 

s rodiči nejvíce používaná forma osobní, kterou označilo hodnocením 1 plných 100% 

respondentů. Jako druhá nejčastěji používaná forma zde vychází 59%  telefon. 

Nejméně často používají mateřské školy v komunikaci s rodiči e-mail – 32% a 33% 

pak písemnou formu a propagační materiál. 

 

Se sponzory 
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osobní telefon e-mail písemná propagační materiál

 

V komunikaci se sponzory používá nejvíce respondentů  formu osobní - 69%, 

nejméně pak propagační materiál – 60%. 
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S veřejností 
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osobní telefon e-mail písemná propagační materiály

 

V případě komunikace s veřejností využívá nejvíce respondentů tj.63% propagační 

materiál, 37% pak osobní formu. Nejméně využívaný je zde telefon – 47%, e-mail – 

35% a 25% forma písemná. 

 

 

Se školami, organizacemi, apod. 
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osobní telefon e-mail písemná propagační materiály

 

Se školami, organizacemi apod. komunikuje 45% respondentů nejvíce telefonem, 
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43% e-mailem, osobní komunikaci pak nejvíce využívá 30% respondentů. Nejméně 

používaná – hodnocena 4 - je forma písemná 59%, na zcela posledním místě – 

hodnocena 5 – je komunikace formou propagačních materiálů 69%.  

 

 

Uvnitř školy 
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osobní telefon e-mail písemná propagační materiály

 

V hodnocení vnitřní komunikace mateřských škol plných 100% dotazovaných 

označilo jednoznačně na prvním místě jako nejčastěji používanou formu osobní 

komunikaci. 

Na druhém místě je telefon – 43% a forma písemná - 37% . 

Nejméně používanou formou komunikace uvnitř mateřských škol je hodnocen 51% 

respondenty e-mail a 75% využití propagačních materiálů. 
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      3.4.3.  Zřizovatel – nejčastější důvody vzájemné komunikace 

 

Také u této části dotazníku byla použita forma hodnocení od 1 do 5, kde číslem 1 

jsou hodnoceny nejčastější důvody  a číslem 5 nejméně časté důvody vzájemné 

komunikace se zřizovatelem. 
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finance personální, provozní
připomínky rodičů kontrolní činnost
neformální

 

Protože jedna z hypotéz se týká právě komunikace se zřizovatelem a to důvodů této 

komunikace, jsou jednotlivé položky zpracovány ještě podle jednotlivých stupňů 

hodnocení do samostatných grafů. 

 

Hodnoceno bodem 1 – tzn. nejčastější důvod komunikace se zřizovatelem 

0%
1%

10%

73%

16%
finance

personální, provozní

připomínky rodičů

kontrolní činnost

neformální

 

Celkem 48 respondentů (tj.73%) ohodnotilo jako nejčastější důvod komunikace se 

zřizovatelem finance. 
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Hodnoceno bodem 2  : 

2%

19%

14% 18%

47%

finance

personální, provozní

připomínky rodičů

kontrolní činnost

neformální

 

Druhým nejčastějším důvodem vzájemné komunikace ohodnoceným 27 respondenty 

(tj.47%) jsou personální a provozní důvody. 

 

 

Hodnoceno bodem 3  : 

8%

18%

42%

30%
2%

finance

personální, provozní

připomínky rodičů

kontrolní činnost

neformální

Na třetím místě je v hodnocení 26 respondenty (42%) kontrolní činnost, za ní pak 

hodnoceny 18 respondenty (30%) neformální důvody. 

 

 

Hodnoceno bodem 4  : 

20%

30%

35%

2% 13%

finance

personální, provozní

připomínky rodičů

kontrolní činnost

neformální

Na této pozici se v hodnocení 20 respondenty (35%) umístily důvody neformální a 

17 respondenty (30%) kontrolní činnost. 
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Hodnoceno bodem 5 – tzn nejméně častý důvod komunikace se zřizovatelem : 

73%

8%
12%

0%

7%

finance

personální, provozní

připomínky rodičů

kontrolní činnost

neformální

Zcela jednoznačně nejméně častým důvodem vzájemné komunikace mezi mateřskou 

školou a zřizovatelem jsou připomínky rodičů – 43 respondentů (73%). 

 

V tomto případě se potvrdila hypotéza č.1 : „Ve vzájemné komunikaci školy se 

zřizovatelem jsou finance mnohem častějším důvodem než ostatní důvody uváděné 

v dotazníku.“ 

Ze zjištěných odpovědí respondentů jednoznačně vyplývá, že nejčastějším důvodem 

vzájemné komunikace mateřských škol se zřizovatelem jsou finance. 

 

 

      3.4.4.  Přínos pro školu a práci ředitele směrem od zřizovatele 

 

U této části dotazníku byla použita Likertova škála hodnocení :  

             ano - spíše ano - spíše ne – ne. 

 

Podíl zřizovatele na tvorbě dlouhodobé koncepce 

13%

32%
38%

17%
ano

spíše ano

spíše ne

ne

Jako přínos pro školu vidí podíl zřizovatele v tomto případě pouze 8 respondentů 

(13%), 19 respondentů „spíše ano“ (32%), nejvíce respondentů podíl zřizovatele jako 

přínos spíše nevidí – 23 (38%), jasné „ne“ odpovědělo 10 respondentů (17%). 
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Spolupráce na tvorbě či inovaci ŠVP 

50%
45%

0% 5%

ano

spíše ano

spíše ne

ne

 

U této otázky jsou odpovědi respondentů jednoznačnější. Jako přínos pro školu tuto 

spolupráci se zřizovatelem nevidí nikdo z respondentů, pouze 3 odpověděli spíše ano 

(5%), odpověď „spíše ne“ označilo 30 respondentů (50%) a „ne“ 27 (45%).  

O spolupráci na ŠVP se zřizovatelem mateřské školy spíše nestojí. 

 

 

Pravidelná informovanost o legislativních změnách 

0%

79%

18%
3%

ano

spíše ano

spíše ne

ne

 

Pravidelné informace o změnách v legislativě jako přínos pro školu a pro svou práci 

vidí 47 respondentů (79%), 11 „spíše ano“ (18%). Pouze 2 respondenti (3%) 

odpověděli „spíše ne“. Odpověď „ne“ nezvolil nikdo. 

Z celkového počtu 60-ti respondentů, uvedl v poznámce jeden, že odpověď 

„ano“ v jeho případě znamená, že poskytování těchto informací směrem od 

zřizovatele funguje. 

Většina mateřských škol by poskytování informací o legislativních změnách 

zřizovatelem pro svou práci přivítala. 
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Metodická pomoc při provádění těchto změn 

49%
37%

7%7%

ano

spíše ano

spíše ne

ne

 

Metodickou pomoc při provádění legislativních změn by ocenilo jako přínos pro 

školu i práci 30 respondentů (49%), „spíše ano“ pak 22 resp. (37%). Zbývajících 8 – 

„spíše ne“ (7%) a „ne“ (7%) ji jako přínos nehodnotí. 

V jednom případě metodická pomoc škole při provádění legislativních změn v praxi 

funguje. 

 

 

Poradenský servis v oblasti právní 

74%

18%

8% 0%

ano

spíše ano

spíše ne

ne

 

Jasným přínosem pro svou práci a pro školu hodnotilo poradenský servis v právní 

oblasti 44 respondentů (74%), odpověď „spíše ano“ označilo 11 resp.(18%). „Spíše 

ne“ odpovědělo jen 5 resp.(8%), jednoznačné „ne“ neodpověděl nikdo. 

Podle vyhodnocených odpovědí je jasně patrné, že většina zúčastněných by směrem 

od zřizovatele právní poradenský servis uvítala. 

I u této otázky v jednom případě tento servis pro školu funguje. 
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Větší informovanost a zájem o konkrétní potřeby školy 

58%
37%

0%5%

ano

spíše ano

spíše ne

ne

 

Na tento dotaz odpovědělo jednoznačné „ano“ 35 respondentů (58%) a „spíše 

ano“ 22 resp.(37%). Jako přínos spíše nevidí větší informovanost a zájem o 

konkrétní potřeby školy pouze 3 respondenti (5%), jednoznačně „ne“ nikdo. 

 

 

 

Aktivní zájem o problémy, s nimiž se škola potýká 

3%5%

65%

27% ano

spíše ano

spíše ne

ne

 

Aktivní zájem zřizovatele o problémy, s nimiž se škola potýká by zcela určitě 

přivítalo 39 respondentů (65%), 16 pak „spíše ano“ (27%).  

Pro svou práci a pro školu nevidí tento zájem ze strany zřizovatele jako přínos 3 

respondenti (5%), vůbec „ne“ 2 resp.(3%). 
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Pomoc při řešení těchto problémů 

2%

51%
37%

10%

ano

spíše ano

spíše ne

ne

 

Pomoc při řešení problémů školy ze strany zřizovatele hodnotilo jasným „ano“ 31 

respondentů (51%) a „spíše ano 22 resp. (37%).  

O pomoc zřizovatele by 6 respondentů spíše nestálo (10%), vůbec ne jen 1 (2%). 

 

 

 

Znalost technického stavu budovy školy, materiálních podmínek 

0%5%8%

87%

ano

spíše ano

spíše ne

ne

 

Znalost technického stavu budovy školy a materiálních podmínek by zcela jasně 

ocenila většina zúčastněných v počtu odpovědí 52 „ano“ (87%) a 5 „spíše ano“ (8%). 

Odpověď „ne“ neoznačil nikdo, „spíše ne“ pak odpověděli 3 respondenti (5%). 

U dvou odpovědí „ano“ byla uvedena poznámka, že znalost materiálních podmínek 

školy a technického stavu budovy ze strany zřizovatele v praxi funguje. 
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Zájem o průběh a výsledky pedagogické práce 

3%
23%

27%

47%

ano

spíše ano

spíše ne

ne

 

Zájem o průběh a výsledky pedagogické práce ze strany zřizovatele není již tak 

výrazně kladně hodnocen jako přínos pro školu a práci zúčastněných. „Spíše 

ano“ odpovědělo 28 resp.(47%) zatímco odpovědí „ano“ bylo 14 (23%) a odpovědí 

„spíše ne“ bylo 16 (27%). Jasné „ne“ odpověděli pouze 2 respondenti (3%).  

 

 

Zájem o úspěchy školy a jejich ocenění 

0%5%

65%

30%
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spíše ne

ne

 

Odpovědí „ano“ bylo 39 (65%) a „spíše ano“ 18 (30%). Zájem o úspěchy školy a 

jejich ocenění hodnotí většina respondentů jako přínos pro školu a svou práci. Pouze 

3 z celkového počtu odpověděli „spíše ne“ (5%). Odpověď „ne“ neoznačil nikdo. 

Dva respondenti u svých odpovědí „ano“ uvedli  poznámku, že v případě jejich škol 

zájem ze strany zřizovatele o úspěchy školy je. 
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Spoluúčast na akcích a aktivitách školy 
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Spoluúčast zřizovatele na akcích a aktivitách školy jako přínos hodnotilo odpovědí 

„ano“ 19 respondentů (32%), zatímco „spíše ano“ 28 resp.(47%). Přínos ve 

spoluúčasti zřizovatele spíše nevidí 11 resp.(18%), vůbec „ne“ respondenti 2 (3%). 

 

 

 

Seznámení ředitelů s kritérii stanovenými pro jejich odměňování 
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Většina respondentů na tuto otázku odpověděla jasné „ano“ – 50 odpovědí (83%), 3 

odpověděli „spíše ano“ (12%). „Spíše ne“ označilo 7 resp.(5%), odpověď 

„ne“ neoznačil nikdo. 
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Cílem šetření v této části dotazníku bylo zjistit potřeby ředitelů a jejich mateřských 

škol směrem od zřizovatele.  

 

Vyhodnocením všech odpovědí se potvrdila hypotéza č.2 : 

„Někteří zřizovatelé mají jen základní potřebné informace o „svých“ mateřských 

školách, ale málo vědí o jejich potřebách, problémech. Většina ředitelek mateřských 

škol by přivítala větší pomoc a informovanost od zřizovatele.“ 

 

 

největší procento odpovědí „ano“, které hypotézu plně potvrzují : 

 Pravidelná informovanost o legislativních změnách 

 Metodická pomoc při provádění těchto změn 

 Poradenský servis v oblasti právní 

 Větší informovanost a zájem o konkrétní potřeby školy 

 Aktivní zájem o problémy s nimiž se škola potýká 

 Pomoc při řešení těchto problémů 

 Znalost technického stavu budovy školy a materiálních podmínek 

 Zájem o úspěchy školy, jejich ocenění 

 Seznámení ředitelů s kritérii stanovenými pro jejich odměňování 

 

největší procento odpovědí „spíše ano“, které hypotézu také potvrzují : 

 Zájem o průběh a výsledky pedagogické práce 

 Spoluúčast na akcích a aktivitách školy 

 

největší procento odpovědí „spíše ne“, tyto odpovědi hypotézu nepotvrzují : 

 Podíl zřizovatele na tvorbě dlouhodobé koncepce školy 

 Spolupráce na tvorbě či inovaci ŠVP 

 

Pouze ve dvou ze třinácti vyhodnocených odpovědí se hypotéza č.2 nepotvrdila. 
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      3.4.5.  Co je dobré pro propagaci školy 

 

Cílem šetření v této poslední části dotazníku je úroveň a způsob prezentování 

mateřských škol – Public relations. 

 

 

Společné akce pro : rodiče a děti 

                                zaměstnance 
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Pořádání společných akcí pro rodiče a děti hodnotí 93% respondentů odpovědí 

„ano“ a 7% odpovědí „spíše ano“. „Spíše ne“ a „ne“ neodpověděl nikdo. 

Pro organizování akcí pro zaměstnance bylo 55% odpovědí „ano“, 27% „spíše ano“ a 

18% odpovědí „spíše ne“. Odpověď „ne“ nezvolil nikdo. 

 

Akce pro rodiče a děti považují za dobré pro propagaci školy všichni zúčastnění. 

Mateřské školy tyto akce pořádají pravidelně při různých příležitostech. 

U akcí pro zaměstnance již tak jednoznačně vyhraněné odpovědi nejsou, ale přesto je 

většina odpovědí kladných. 
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Organizování : 

               dnů otevřených dveří 

               přednášek, seminářů, vzdělávacích akcí 

               služby. akce pro veřejnost 
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Dny otevřených dveří hodnotí „ano“ 69%  a „spíše ano“ 23% respondentů. Odpověď 

„spíše ne“ označilo jen 3% a „ne“ 5% respondentů. 

Přednášky, semináře, vzdělávací akce označilo jako nejlepší pro propagaci školy 

odpovědí „ano“ i „spíše ano“ 45% , „spíše ne“ 7% a „ne“ 3% respondentů. 

Služby a akce pro veřejnost považuje za dobré pro školu 43%, „spíše ano“ 32% a 

„spíše ne“ 23%. „Ne“ označily jen 2%. 

 

Z výše uvedeného grafu je jasně patrné, že za nejvíce prospěšné pro propagaci školy 

považuje většina zúčastněných dny otevřených dveří. 
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Jako příklady organizovaných služeb a akcí pro veřejnost uvádějí ředitelky MŠ 

nejčastěji :  

 

 oslava dne dětí s rodiči 

 tvořivé rukodělné a výtvarné dílny dětí s rodiči 

 výstavky dětských prací, veřejná vystoupení, koncerty, besídky 

 kluby pro matky s dětmi do 3 let (na mateřské dovolené) 

 cvičení rodičů s dětmi 

 skákací atrakce na školní zahradě 

 akce pro důchodce – společná posezení, tvořivé dílny s dětmi, 

vystoupení k různým příležitostem … 

 burzy  

 půjčování odborné literatury 

 poradenství pro rodiče 

 

 

 

Využití výrobků a prací dětí (na dárky, výstavky, …) 

0%2%

28%

70%

ano

spíše ano

spíše ne

ne

 

Za dobré pro propagaci školy považuje využití výrobků a prací dětí 42 respondentů 

(70%) – odpověď „ano“. 17 resp.(28%) označilo odpověď „spíše ano“ a pouze 1 

resp.označil odpověď „spíše ne“ (2%).  

„Ne“ neodpověděl nikdo. 
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Propagační materiál školy 
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Propagační materiál školy – jeho využití pro školu – u této otázky bylo 36 odpovědí 

„ano“ (60%), 18 odpovědí „spíše ano“ (30%). 

Odpověď „spíše ne“ označilo 5 respondentů (8%) a „ne“ 1 resp. (2%). 

 

 

 

Příklady propagačního materiálu využívaného mateřskými školami : 

 

 letáky, brožurky 

 předměty s logem školy (trička, hrníčky, keramická loga, raznice, 

medaile, …) 

 vizitky pro pedagogy 

 články a informace o akcích školy v místním tisku 

 školní kalendář 

 školní časopis 

 CD, DVD, videa, fotografie, fotoalba 

 využití informační tabule – u školky, na úřadě 
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Webové stránky školy 
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Význam webových stránek školy vidí jako dobré pro propagaci školy 58 respondentů 

(97%), pouze 2 označili odpověď „spíše ano“ (3%). Odpovědi „spíše ne“ a 

„ne“ nikdo nevyužil. 

 

Z tohoto výsledku je vidět, že webové stránky má dnes již většina mateřských škol a 

jejich význam pro propagaci školy rozhodně nepodceňuje. 

 

 

Podle vyhodnocení odpovědí respondentů v této části dotazníku, která se týká 

prezentace školy, kdy většina z nich označila odpovědi „ano“ a „spíše ano“ se 

hypotéza č.3 nepotvrdila : 

Mateřské školy stále ještě málo dostatečně prezentují svou práci směrem k veřejnosti. 
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     3.5.  VYUŽITÍ  VÝSLEDKU  ŠETŘENÍ   

 

     Z celkového počtu šedesáti zúčastněných respondentů žádalo jedenáct o zaslání 

výsledků dotazníkového šetření zpět. Je tedy pravděpodobné, že si jeho výsledky 

prostudují a porovnají s praxí ve své školce. Možná výsledky šetření využijí ke 

zkvalitnění komunikace, zlepší a obohatí o nové a zajímavé formy propagaci 

mateřské školy. Také je mohou předat dál a nebo vyhodit do koše. 

Pro zlepšení práce mateřských škol a jejich ředitelek by bylo dobré využít výsledky 

šetření směrem ke zřizovateli – to, co dotazované respondenty – ředitelky samy 

označily jako přínos, co by pro usnadnění své nelehké práce přivítaly: 

 

 Pravidelnou informovanost o legislativních změnách 

 Metodickou pomoc při provádění těchto změn 

 Poradenský servis v oblasti právní 

 Větší informovanost a zájem o konkrétní potřeby školy 

 Aktivní zájem o problémy s nimiž se škola potýká 

 Pomoc při řešení těchto problémů 

 Znalost technického stavu budovy školy a materiálních podmínek 

 Zájem o úspěchy školy, jejich ocenění 

 Seznámení ředitelů s kritérii stanovenými pro jejich odměňování 

 Zájem o průběh a výsledky pedagogické práce 

 Spoluúčast na akcích a aktivitách školy 

 

Z výše uvedených bodů je patrné, že v komunikaci a v informovanosti směrem od  

zřizovatele mateřským školám a jejich ředitelkám ještě hodně schází, ale je možné, 

že sami zřizovatelé o tom ani neví.  

Výsledky šetření by mohly a měly inspirovat a pobídnout všechny zřizovatele k lepší 

a větší informovanosti školek (možná i ostatních škol), zlepšení vzájemné 

komunikace a zvýšit jejich přirozený zájem o potřeby a běžný život mateřských škol. 
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4.  ZÁVĚR 

 

      Komunikace je důležitou a nedílnou součástí práce ředitelů všech škol – mateřské 

školy nevyjímaje. Prolíná nejen všemi funkcemi manažera, ale i běžným denním 

životem každého z nás. 

Tato práce se snažila postihnout stav komunikačních systémů mateřských škol a 

současně zmapovat jejich potřeby a možnosti pro lepší vzájemnou komunikaci se 

zřizovatelem. 

 

Na základě výsledků šetření je možné vyvodit následující závěry :  

 

     U mateřských škol převažuje ve velké míře osobní komunikace. V případě 

komunikace s rodiči a uvnitř školy je její využití jednoznačně 100% a i když 

s ostatními partnery tomu již tak není, je vždy procento použití  osobní komunikace 

dost velké. 

V komunikaci se zřizovatelem 52% nejvíce využívá e-mail, ale hned za ním je se 

42% osobní komunikace a 33% telefon.  

V případě sponzorů je také nejvíce využívaná komunikace osobní, kde ji uvedlo 69% 

respondentů. 

V komunikaci s  veřejností je 63% nejvíce využíván propagační materiál, osobní 

komunikace je s 27% hned na druhém místě. 

Se školami, organizacemi apod. využívá 45% nejvíce telefon, 43% e-mail a osobní 

komunikaci na prvním místě uvádí 30% respondentů. 

     Nejčastějším důvodem komunikace se zřizovatelem jsou finance, na druhém 

místě pak personální a provozní důvody, dále pak kontrolní činnost, důvody 

neformální a nejméně častým důvodem vzájemné komunikace jsou připomínky 

rodičů. 

 

     Při hodnocení zadaných možností, zda by mohly být přínosem pro mateřské školy 

a jejich ředitele směrem od zřizovatele, zvolila většina respondentů z třinácti 

možností devět jako přínosné, dvě možnosti by viděla jako spíše přínosné a pouze 

dvě možnosti většina respondentů jako přínosné pro svou práci nevidí. 
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Pro zřizovatele z této části tak vyplynula řada možností k zamyšlení nad vzájemnou 

komunikací a množstvím a kvalitou informací poskytovaných mateřským školám a 

k většímu zájmu o jejich problémy, starosti, ale i úspěchy a radosti. 

 

…..Co je dobré pro propagaci dokáže dobře určit většina ředitelek mateřských škol, 

projevuje se zde obecně známý tvůrčí a akční potenciál pedagogických pracovníků 

mateřských škol.  

Ze školek, které dříve jen skromně „postávaly“ stranou , jsou v dnešní době zdravě 

sebevědomí a plnohodnotní partneři ostatních škol a školských zařízení. 
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Přílohy : 

Dotazník pro ředitele/ředitelky Mateřských škol 
 
Vážené kolegyně a kolegové,  
velice Vás prosím o kousek Vašeho času k vyplnění dotazníku, který je nezbytnou součástí mé 
bakalářské práce. Dotazník jsem se snažila sestavit tak, aby Vám zabral jen minimum  času a 
jeho vyplnění bylo co nejjednodušší. Vím, že neustálé vyplňování tabulek, formulářů, výkazů 
apod. je pro ředitele často zatěžující, náročné, nikdo je nemá rád a další navíc nikoho nepotěší, 
přesto Vás  moc prosím – nevyhoďte tento dotazník hned do koše a věnujte mu tu malou 
chviličku potřebnou k jeho vyplnění a odeslání zpět. Dotazník je zcela anonymní a slouží pouze 
účelu mé BP.  
Dotazníky mi prosím vracejte na e-mail: tnesvedova@volny.cz 
  
                       Předem děkuji za ochotu.  Mgr.Taťána Nesvedová ( ředitelka Mateřské školy speciální), 
                                                                           studentka školského managementu na UK Pedf v Praze 
 

 
Základní údaje (prosím doplňte):  
 

Vaše pracovní zařazení  
Počet let ve funkci  
Druh zařízení  
Zřizovatel  
Kraj (ve kterém se škola nachází)  
Kapacita školy / počet tříd  
Celkový počet zaměstnanců  
 
 
 
 

Uvedené možnosti očíslujte prosím od 1 do 5  (1= nejčastěji používaná, 5 = 
nejméně) 
 
 

Nejčastěji používaná 
forma komunikace 

osobní telefon e-mail písemná 
propagační 
materiály 

se zřizovatelem      

s rodiči      

se sponzory      

s veřejností       
se školami, organizacemi, 
apod. 

     

uvnitř školy      
 
 
Zřizovatel 

finance
personální, 

provozní  
připomínky 

rodičů 
kontrolní 
činnost 

neformální

Nejčastější důvody 
vzájemné komunikace se 
zřizovatelem 
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Zvolené odpovědi stačí jen zakřížkovat : 
 
 
 

Co by pro školu a Vaši 
práci bylo přínosem 
směrem od zřizovatele : 

ano spíše ano spíše ne ne 

podíl zřizovatele na tvorbě 
dlouhodobé koncepce školy 

    

spolupráce na tvorbě či 
inovaci ŠVP 

    

pravidelná informovanost o 
legislativních změnách 

    

metodická pomoc při 
provádění těchto změn v praxi

    

poradenský servis v oblasti 
právní 

    

větší informovanost a zájem o 
konkrétní potřeby školy 

    

aktivní zájem o problémy, 
s nimiž se škola potýká 

    

pomoc při řešení těchto 
problémů 

    

znalost technického stavu 
budovy školy, 
mater.podmínek 

    

zájem o průběh a výsledky 
pedagogické práce 

    

zájem o úspěchy školy a jejich 
ocenění 

    

spoluúčast na akcích a 
aktivitách školy 

    

seznámení ředitelů s kritérii 
stanovenými  pro jejich 
odměňování 
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Co považujete za dobré pro 
propagaci školy :  

ano spíše ano spíše ne ne 

společné akce pro:   
               rodiče a děti 

    

               zaměstnance 
 

    

organizování : 
              dnů otevřených dveří 

    

              přednášek, seminářů, 
              vzdělávacích akcí   

    

              služby,  
              akce pro veřejnost 

    

           Jaké :  
 

využití výrobků a prací dětí  
        (na dárky, výstavky, …) 

    

propagační materiál školy 
 

    

 
 

Jaké : 

webové stránky školy 
 

    

 
 
 
Uvítám i Vaše případné postřehy, připomínky k výše uvedené problematice. 
 
 
 
 
 
 
 
Děkuji za Vás čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku a za rychlé odeslání zpět 
na adresu uvedenou též u úvodu :   tnesvedova@volny.cz  
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Tabulka č.1 

Souhrnný přehled jednotlivých odpovědí : 

 

 
ano 

spíše 

ano 
spíše ne ne 

Podíl zřizovatele na tvorbě 

dlouhodobé koncepce 

  8 / 

13% 

19 / 

32% 

23 / 

38% 

10 / 

17% 

Spolupráce na tvorbě či inovaci 

ŠVP 0 3 30 27 

Pravidelná informovanost o 

legislativních změnách 47 11 2 0 

Metodická pomoc při provádění 

těchto změn 30 22 4 4 

Poradenský servis v oblasti právní 

 44 11 5 0 

Větší informovanost a zájem o 

konkrétní potřeby školy 35 22 3 0 

Aktivní zájem o problémy s nimiž 

se škola potýká 39 16 3 2 

Pomoc při řešení těchto problémů 

 31 22 6 1 

Znalost technického stavu budovy, 

materiálních podmínek 52 5 3 0 

Zájem o průběh a výsledky 

pedagogické práce 14 28 16 2 

Zájem o úspěchy školy a jejich 

ocenění 39 18 3 0 

Spoluúčast na akcích a aktivitách 

školy 19 28 11 2 

Seznámení ředitelů s kritérii 

stanovenými pro jejich 

odměňování 50 3 7 0 
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Tabulka č.2 

 

 

Souhrnný přehled jednotlivých odpovědí : 

 

 ano spíše ano spíše ne ne 

Společné akce pro rodiče a děti 56 / 93% 4 / 7% 0 0 

Akce pro zaměstnance 33 / 55% 16 / 27% 11 / 18%  0 

Dny otevřených dveří 41 / 69% 14 / 23% 2 / 3% 3 / 5% 

Přednášky, semináře, vzděl.akce 27 / 45% 27 / 45% 4 / 7% 2 / 3% 

Služby, akce pro veřejnost 26 / 43% 19 /32% 14 / 23% 1 / 2% 

Využití výrobků a prací dětí 42 / 70% 17 / 28% 1 / 2% 0 

Propagační materiál školy 36 / 60% 18 / 30% 5 / 8% 1 / 2% 

Webové stránky školy 58 / 97% 2 / 3% 0 0 

 

 

 

 


