
 

Příloha 1: Dotazník 

Dotazník – výzkumné šetření  

zaměřeno na úroveň právního vědomí řídících pracovníků škol a školských zařízení  

 
Vážený pane kolego,  

Vážená paní kolegyně,  

zdvořile Vás žádám o vyplnění dotazníku, resp. níže uvedených dotazů z oblasti základních 

statistických údajů o respondentovi, otázek směřovaných na školské právo a Vašeho 

dalšího vzdělávání resp. dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Výzkumné šetření 

je primárně zaměřeno na úroveň právního vědomí řídících pracovníků škol a školských 

zařízení, kteří zabezpečují řízení a chod školy, tj. cílovou skupinu tvoří ředitelé. Dotazník 

zabere cca 15 minut, je plně anonymní a bude sloužit jako podklad pro statistické 

zpracování bakalářské práce v rámci ukončení vysokoškolského studia školského 

managementu na Univerzitě Karlově v Praze. Pokud by Vás zajímal výsledek tohoto 

dotazníkového šetření a průzkumu, prosím, neváhejte mě kontaktovat na níže uvedený 

email, velmi rád jej poskytnu. 

 
Předem mnohokráte děkuji za Váš strávený čas při vyplňování tohoto dotazníku.  

S přátelským pozdravem  

Ing. Lukáš Smutný 

smutny@systemcontrol.cz 

 
I. Obecná charakteristika respondentů (otázky č. 1 až 3) 

1) Formát školy, ve které zastáváte vedoucí pracovní místo ředitele. 

a) Základní škola úplná (1. a 2. stupeň ZŠ, do 1000 žáků) 

b) Základní škola neúplná (pouze 1. stupeň ZŠ, malotřídní, do 300 žáků) 
 

2) Pohlaví 

a) Muž 

b) Žena 
 

3) Věk 

a) do 35 let 

b) do 45 let 

c) do 55 let 

d) do 65 let 



 

II. Obecná charakteristika respondentů; studium pro ředitele (otázka č. 4) 

4) U jaké vzdělávací instituce jste dosáhl(a) znalosti v oblasti řízení školství 

absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., nebo jeho ekvivalent? 

a) Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační 

centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace (KVIC) 

b) Národní institut pro další vzdělávání, NIDV (Krajské pracoviště Ostrava) 

c) Soukromá vzdělávací agentura Mgr. Antonína Pavery – PARIS 

d) Jiné (vzdělávací středisko, VŠ, apod.) 
 

III. Uzavřené testové otázky z oblasti školského práva a legislativy (otázky č. 5 až 13) 

5) Může ředitel základní školy obdobně jako ve středním vzdělávání nebo vyšším 

odborném vzdělávání povolit žákovi základní vzdělávání podle individuálního 

vzdělávacího plánu dle § 18 školského zákona, a to i z jiných závažných důvodů 

(např. z důvodů sportovních aktivit žáka)? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Pouze v některých případech 

 

6) Lze žákovi 7. ročníku, základního vzdělávání, tedy druhého stupně základní 

školy, povolit individuální vzdělávání dle § 41 školského zákona? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Pouze v některých případech 

 

7) Ředitel základní školy individuální vzdělávání podle § 41 školského zákona, 

může povolit tehdy, pokud: 

a) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s výučním listem 

b) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň střední vzdělání s maturitní 

zkouškou 

c) osoba, která bude žáka vzdělávat, získala alespoň vysokoškolské vzdělání 

v bakalářském studijním programu 

 

8) Pokud školská rada výroční zprávu o činnosti školy neschválí, ředitel školy 

předloží dokument k novému projednání do jaké doby? 

a) do 14 dnů 

b) do 1 měsíce  

c) do 2 měsíců 



 

9) V případě, pokud školská rada výroční zprávu o činnosti školy nebo pravidla 

pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách neschválí, 

opakovaného projednání se účastní? 

a) zástupce Ministerstva školství, mládeže a sportu 

b) zřizovatel 

c) zástupce České školní inspekce 

 

10) Je trenér pedagogickým pracovníkem zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů? 

a) ano 

b) ne 

c) není právním předpisem stanoveno 

 

11) Přípravnou třídu lze zřídit, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně? 

a) 7 dětí 

b) 8 dětí 

c) není právním předpisem stanoveno  

 

12) Může školská rada podávat návrh na odvolání ředitele a návrh na vyhlášení 

konkursu na ředitele školy. 

a) ano 

b) ne 

c) není právním předpisem stanoveno  

 

13) Má každý právo nahlížet do údajů ve školském rejstříku a pořizovat si výpisy? 

a) ano, školský rejstřík je veřejným seznamem 

b) ne, školský rejstřík je neveřejným seznamem  

c) není právním předpisem stanoveno  

 

IV. Informace o počtu uskutečněných vzdělávacích akcí zaměřených na oblast školského 

práva a legislativy, a to za poslední kalendářní rok 2011 (otázka č. 14)   

14) Kolik vzdělávacích akcí jste absolvoval(a) za rok 2011 se zaměřením na právo 

a legislativu? 

a) do 2 vzdělávacích akcí 

b) do 4 vzdělávacích akcí 

c) do 6 vzdělávacích akcí 

d) do 12 vzdělávacích akcí  



 

V. Informace o nejvyhledávanější vzdělávací instituci, která poskytuje ředitelům škol 

a školských zařízení v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávací 

akce, kurzy a semináře z oblasti školského práva a legislativy (otázka č. 15) 

15) Jaké vzdělávací středisko resp. instituci upřednostňujete, která v rámci DVPP 

poskytuje kurzy a semináře z oblasti školského práva a legislativy? 

a) Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační 

centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace (KVIC) 

b) Národní institut pro další vzdělávání, NIDV (Krajské pracoviště Ostrava) 

c) Soukromá vzdělávací agentura Mgr. Antonína Pavery – PARIS 

d) Jiné (vzdělávací středisko, VŠ, apod.) 

 

 

Vysvětlivky: 

Školský zákon – Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha 2: Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy (podle stavu k 1.6.2010) 

 

 

 



 

 

 

 



 

Příloha 3: Standardy pro udělování akreditací DVPP 

(Č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25, 10 405/2008-6/IPPP) 

 

 

 



 

 

 

 



 

 


