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Příloha A

PRŮVODNÍ DOPIS K DOTAZNÍKU PRO ZŘIZOVATELE ZÁKLADNÍCH ŠKOL A 
MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vážený pane primátore, 

Vážená paní starostko,

Vážený pane starosto,

Vážená paní vedoucí,

Vážený pane vedoucí,

pracuji jako vedoucí oddělení dotací a hospodaření škol na Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně. V současné době studuji magisterský obor 

Management vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V souvislosti 

s tím provádím výzkum v základních školách, mateřských školách a u obecních zřizovatelů 

v Plzeňském kraji, který bude podkladem pro vypracování mé magisterské práce z oboru 

Školský management na PF UK v Praze na téma „Hodnocení ředitelů základních škol

a mateřských škol z pohledu zřizovatelů v Plzeňském kraji a stanovení kritérií hodnocení“.   

Všechny informace z dotazníku budou použity pouze pro zpracování této práce a nikdy 

nebude uveden konkrétní subjekt. Jeho vyplnění Vám pravděpodobně nezabere více než 

15 minut. 

V případě, že jste se rozhodla (rozhodl) mi být nápomocna (nápomocen), předem 

děkuji za vynaložený čas i námahu a prosím vrátit vyplněný dotazník e-mailem na  el. 

adresu: chottova@plzen.eu,  případně maugli@karneval.cz do konce měsíce prosince  

2011.

Velmi si vážím Vaší spolupráce a mnohokrát Vám za ni děkuji.

Bc. Miroslava Chottová

vedoucí odd. dotací a hospodaření  škol

  Odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Magistrátu města Plzně



Příloha B
DOTAZNÍK PRO ZŘIZOVATELE 

Autor dotazníku: Miroslava Chottová

Zřizovatel školy obec město statutární 
město

městská část statutárního města

Počet 
zřizovaných 

základních škol

1 2-5 6-10 11-15 16-20 21-25 více

Počet 
zřizovaných 

mateřských škol

1 2-5 6-10 11-15 16-20 21-25 více

Počet obyvatel do 500 501-1000 1001-
10000

10001-
50000

50001-
100000

100001-
500000

více

1. Hodnotíte ředitele základních škol? ano ne
2. Pokud ano, je hodnocení periodické? ano ne
3. Pokud ano, uveďte délku periody 
4. Pokud ne, uveďte alespoň obvyklé termíny 

hodnocení (např. v souvislosti s novým 
volebním obdobím....)

5. Hodnotíte ředitele mateřských škol? ano ne
6. Pokud ano, je hodnocení periodické? ano ne
7. Pokud ano, uveďte délku periody
8. Pokud ne, uveďte alespoň obvyklé termíny 

hodnocení (např. v souvislosti s novým 
volebním obdobím, ...)

9. Máte stanovena kritéria pro hodnocení 
ředitelů ZŠ?

ano ne

10. Pokud ano, jsou tato kritéria 
dlouhodobějšího charakteru (delší než 1 

rok)? 

ano ne

11. Uveďte, prosím, počet kritérií
12 Pokud ne, uveďte, jak často jsou 

obměňována (1 x ročně, 1x za ½ roku….)
13. Máte stanovena kritéria hodnocení ředitelů 

MŠ?
ano ne

14. Pokud ano, jsou tato kritéria 
dlouhodobějšího charakteru (delší než 1 

rok)? 

ano ne

Uveďte, prosím, počet kritérií
14. Pokud ne, uveďte, jak často jsou 

obměňována (1 x ročně, 1x za ½ roku….)
15. Spolupracujete při tvorbě kritérií s řediteli

ZŠ?
ano ne



16. Spolupracujete při tvorbě kritérií s řediteli 
MŠ?

ano ne

17. Jsou ředitelé ZŠ seznámeni s konečnou 
podobou kritérií předem?

ano ne

18. Jsou ředitelé MŠ seznámeni s konečnou 
podobou kritérií předem?

ano ne

19. Využíváte výsledky hodnocení ředitelů ZŠ 
při jejich odměňování (stanovení osobního 

ohodnocení, stanovení mimořádných 
odměn)? 

ano ne

20. Využíváte výsledky hodnocení ředitelů MŠ 
při jejich odměňování (stanovení osobního 

ohodnocení, stanovení mimořádných 
odměn)?

ano ne

21. Využíváte při svém hodnocení kritérium 
Kvalita vzdělávání na základě 

inspekčních zpráv u MŠ i ZŠ (byla – li 
inspekce v určitém roce provedena)?

ano ne

22. Využíváte    při svém hodnocení  ředitelů 
ZŠ a MŠ kritérium     Vliv ředitele na 

prostředí a kulturu školy (vybavení školy, 
vztahy mezi zaměstnanci, styl řízení…) ?

ano ne

23. Využíváte při svém hodnocení ředitelů ZŠ a 
MŠ kritérium Rozmanitost školních a 

mimoškolních aktivit?

ano ne

24. Využíváte při svém hodnocení kritérium 
Aktivita ředitele ZŠ a MŠ při získávání 

mimorozpočtových zdrojů?

ano ne

25. Využíváte při svém hodnocení ředitelů ZŠ a 
MŠ kritérium Závěry z kontrol?

ano ne

26. Využíváte při svém hodnocení ředitelů ZŠ a 
MŠ ještě nějaká další kritéria, zde 

neuvedená? Pokud ano, uveďte, prosím, 
jaká.

ano ne

27. Domníváte se, že kritéria stanovená 
zřizovatelem pro hodnocení ředitelů ZŠ a 
MŠ jsou stanovena objektivně a systém 
hodnocení vypovídá o skutečné kvalitě 

ředitele? 

ano ne

28. Domníváte se, že Váš systém hodnocení a 
stanovená kritéria jsou pro práci ředitelů 

motivující?

ano ne

29. Domníváte se, že způsob hodnocení 
ředitelů a kritéria pro hodnocení by měla 
být stanovena jednotně pro všechny školy 

ministerstvem? 

ano ne



Příloha C

PRŮVODNÍ DOPIS K DOTAZNÍKU PRO ŘEDITELE ZÁKLADNÍCH ŠKOL A 
MATEŘSKÝCH ŠKOL

Vážená paní ředitelko,

Vážený pane řediteli,

pracuji jako vedoucí oddělení dotací a hospodaření škol na Odboru školství, 

mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně. V současné době studuji magisterský obor 

Management vzdělávání na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V souvislosti 

s tím provádím výzkum v základních školách, mateřských školách a u obecních zřizovatelů 

v Plzeňském kraji, který bude podkladem pro vypracování mé magisterské práce z oboru 

Školský management na PF UK v Praze na téma „Hodnocení ředitelů základních škol 

a mateřských škol z pohledu zřizovatelů v Plzeňském kraji a stanovení kritérií hodnocení“.   

Všechny informace z dotazníku budou použity pouze pro zpracování této práce a nikdy 

nebude uveden konkrétní subjekt. Jeho vyplnění Vám pravděpodobně nezabere více než 

15 minut. 

V případě, že jste se rozhodla (rozhodl) mi být nápomocna (nápomocen), předem 

děkuji za vynaložený čas i námahu a prosím vrátit vyplněný dotazník e-mailem na  el. 

adresu: chottova@plzen.eu,  případně maugli@karneval.cz do konce měsíce prosince  

2011.

Velmi si vážím Vaší spolupráce a mnohokrát Vám za ni děkuji.

Bc. Miroslava Chottová

vedoucí odd. dotací a hospodaření  škol

  Odboru školství, mládeže a tělovýchovy

Magistrátu města Plzně



Příloha D
DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE 

Autor dotazníku: Miroslava Chottová

Zřizovatel školy obec město statutární 
město

městská část statutárního města

Škola MŠ ZŠ MŠ a ZŠ

Počet 
základních škol 

zřizovaných 
Vaším 

zřizovatelem

1 2-5 6-10 11-15 16-20 21-25 více

Počet 

mateřských škol 

zřizovaných 

Vaším 

zřizovatelem

1 2-5 6-10 11-15 16-20 21-25 více

Počet obyvatel do 500 501-1000 1001-
10000

10001-
50000

50001-
100000

100001-
500000

více

1. Realizuje zřizovatel hodnocení Vaší práce? ano ne
2. Pokud ano, je hodnocení periodické? ano ne
3. Pokud ano, uveďte délku periody 
4. Pokud není periodické, uveďte alespoň 

obvyklé termíny hodnocení (např. 
v souvislosti s novým volebním 

obdobím....)
5. Má zřizovatel stanovena kritéria pro 

hodnocení Vaší práce?
ano ne

Uveďte, prosím, počet kritérií
6. Pokud ano, jsou tato kritéria 

dlouhodobějšího charakteru (delší než 1 
rok)? 

ano ne

7. Pokud ne, uveďte, jak často jsou 
obměňována (1 x ročně, 1x za ½ roku….)

8. Spolupracuje zřizovatel při stanovení 
kritérií hodnocení s řediteli?

ano ne

9. Seznámil Vás zřizovatel s konečnou 
podobou kritérii hodnocení předem?

ano ne

10. Využívá zřizovatel výsledky hodnocení při
Vašem odměňování? (stanovení osobního 

ohodnocení, stanovení mimořádných 
odměn?)

ano ne



11. Používá zřizovatel při svém hodnocení 
kritérium Hodnocení kvality vzdělávání 
na základě inspekčních zpráv? (byla – li 

inspekce v určitém roce provedena)?

ano ne

12. Používá  zřizovatel   při svém hodnocení  
Kritérium   vliv ředitele na prostředí a 
kulturu školy (vybavení školy, vztahy 

mezi, zaměstnanci, styl řízení,
komunikace..) ?

ano ne

13. Používá zřizovatel při svém hodnocení 
kritérium Rozmanitost školních a 

mimoškolních aktivit?

ano ne

14. Využívá zřizovatel při svém hodnocení 
kritérium Aktivitu ředitele při získávání 

mimorozpočtových zdrojů?

ano ne

15. Využívá zřizovatel při svém hodnocení 
kritérium Závěry z kontrol?

ano ne

16. Využívá zřizovatel při svém hodnocení 
ještě nějaká další kritéria, zde neuvedená?  
Pokud ano, uveďte, prosím jejich výčet.

ano ne

17. Je systém hodnocení motivující pro Vaši 
práci?

ano ne

18. Jste spokojen se současným systémem 
hodnocení?

Velmi spokojen
Spokojen

Nespokojen


