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7 SEZNAM PŘÍLOH 

Dotazník pro přijímání nových pedagogických pracovníků v mateřské škole (varianta A) 

Dotazník pro přijímání nových pedagogických pracovníků v mateřské škole (varianta B) 

Otázky pro rozhovor s řediteli škol 
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8 PŘÍLOHY 

Příloha číslo 1:   

8.1 Dotazník: Přijímání nových pedagogických pracovníků na 

mateřskou školu 

Varianta A) 

Vyplňte tuto variantu, pokud jste v posledních 5 letech přijala novou pedagogickou 

pracovnici na mateřskou školu. 

Zadání: Vyberte jednu z odpovědí pro každou otázku a označte křížkem. 

Odpovídejte prosím pravdivě, výsledky dotazníkového šetření budou využity anonymně ve 

výzkumné části bakalářské práce. Předem děkuji za Váš čas potřebný k vyplnění dotazníku 

a nabízím zaslání výstupu z bakalářské práce, kterým bude „Metodika pro přijímání 

pedagogických pracovníků na mateřskou školu“.  

Otázka 
Č. 

 

 

1 2 3 4 

  ano 

 

spíše 

ano 

spíše 

ne 
ne 

1. 

 

Je podle vašeho názoru na mateřské škole možné 

vyčlenit dostatečný časový prostor pro přijímání nové 

pedagogické pracovnice? 

    

2. 
Vypracovala jste písemný postup pro přijímání nové 

pedagogické pracovnice?  

    

3. 

Účastnila jste se vzdělávání nebo prostudovala 

odbornou literaturu v oblasti přijímání nových 

pracovníků? 

 

    

4. 
Existuje podle vašeho názoru literatura k této 

problematice pro oblast mateřských škol? 

    

5. 

Provedla jste před přijetím nové pedagogické 

pracovnice analýzu pracovního místa se zaměřením na 

vypracování kritérií pro přijetí nové pedagogické 

pracovnice? 
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6. 

Setkala jste se s pojmem SWOT analýza a využila ji při 

přijímání nových pracovníků na mateřskou školu? 

 

    

7. 

Setkala jste se s pojmem motivační teorie a využila ji 

při přijímání nových pracovníků na mateřskou školu? 

 

    

8. 

Vypracovala jste před přijetím nové pedagogické 

pracovnice písemně popis pracovního místa a z něho 

vyplývající kritéria pro přijetí nové pedagogické 

pracovnice? 

    

9. 
Je snadné získat dostatek kompetentních zájemců na 

místo pedagogického pracovníka mateřské školy? 

    

10. Probíhalo ve vaší organizaci výběrové řízení? 
    

11. 
Probíhalo výběrové řízení podle předem písemně 

připraveného scénáře? 

    

12. Jste spokojená s přijatou pedagogickou pracovnicí? 

    

13. 

Mám zájem o zaslání „Metodiky přijímání nových 

pedagogických pracovníků na mateřskou školu.“  

(V případě kladné odpovědi prosím o Váš e-mail) 

    

Co je podle Vašeho názoru nejdůležitější při přijímání pedagogických pracovníků do 

mateřské školy? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Příloha číslo 2:  

8.2 Dotazník: Přijímání nových pedagogických pracovníků na 

mateřskou školu 

Varianta B) 

Vyplňte tuto variantu, pokud jste v posledních 5 letech nepřijímala novou 

pedagogickou pracovnici na MŠ. 

Zadání: Vyberte jednu z odpovědí pro každou otázku a označte křížkem. 

Odpovídejte prosím pravdivě, výsledky dotazníkového šetření budou využity anonymně ve 

výzkumné části bakalářské práce. Předem děkuji za Váš čas potřebný k vyplnění dotazníku 

a nabízím zaslání výstupu z bakalářské práce, kterým bude „Metodika pro přijímání 

pedagogických pracovníků na mateřkou školu“.  
Otázka 

Č. 

 

 
1 2 3 4 

  ano 

 

spíše 

ano 

spíše 

ne 
ne 

1. 

 

Je podle vašeho názoru důležité vyčlenit dostatečný časový 

prostor na přijímání nové pedagogické pracovnice? 

 

    

2. 

Považujete za důležité vypracovat písemný postup při přijímání 

 nové pedagogické pracovnice? 

 

    

3. 
Účastnila jste se vzdělávání nebo prostudovala odbornou 

literaturu v oblasti přijímání nových pracovníků? 

    

4. 
Existuje podle vašeho názoru literatura k této problematice pro 

oblast mateřských škol? 

    

5. 
Dokážete definovat analýzu pracovního místa se zaměřením na 

vypracování kritérií pro přijetí nové pedagogické pracovnice. 

    

6. 
Setkala jste se s pojmem SWOT analýza? 

 

    

7. Setkala jste se s pojmem motivační teorie? 

    



 

 

73 

8. 

Je podle vašeho názoru nutné vypracovat před přijetím nové 

pedagogické pracovnice písemný popis pracovního místa a 

z něho vyplývající kritéria pro přijetí nové pedagogické 

pracovnice? 

 

    

9. 

Je podle Vašeho názoru snadné získat dostatek kompetentních 

zájemců na místo pedagogické pracovnice mateřské školy? 

    

10. Považujete za důležité provést výběrové řízení? 
    

11. 
Je podle Vašeho názoru potřebné připravit pro výběrové řízení 

písemný scénář? 

    

12. 
Je pro Vás v současné době téma „Přijímání nových 

pracovníků“ aktuální? 

    

13. 

Mám zájem o zaslání „Metodiky přijímání nových 

pedagogických pracovníků na mateřskou školu.“ 

(V případě kladné odpovědi prosím o Váš e-mail) 

    

Co je podle Vašeho názoru nejdůležitější při přijímání pedagogických pracovníků do 

mateřské školy? 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….... 
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Příloha číslo 3:  

8.3 Otázky pro rozhovor s řediteli škol 

1. Z čeho vyplynula potřeba přijetí nové pedagogické pracovnice a jaký časový prostor jste 

měla pro její získání a přijetí? 

2. Jaký postup jste si pro přijímání nové pedagogické pracovnice zvolila? 

3. Vypracovala jste si písemné podklady pro některou fázi procesu přijímání pedago-

gických pracovníků? 

4. Účastnila jste se vzdělávání zaměřeného na přijímání pracovníků (kromě „funkčního“), 

vyhledala jste literaturu na toto téma.  

5. Co považujete za důležité při přijímání pedagogických pracovníků v mateřské škole? 

 


