
PŘÍLOHY  

Dotazník 

VÁŽENÉ KOLEGYNĚ ŘEDITELKY A VEDOUCÍ MŠ, 

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který je součástí mé bakalářské práce  

s názvem  „Problematika organizačního učení v podmínkách jednotřídní mateřské školy, její specifika 

a potenciál“. 

Jsem ředitelkou Mateřské školy Malá Veleň, Děčín 2 a studuji na Pedagogické fakultě 

Univerzity Karlovy, obor Školský management. 

Dotazník je anonymní a bude použit pouze pro studijní účely. Prosím o objektivní vyplnění 

přiloženého dotazníku, který zjišťuje podmínky organizačního učení  v jednotřídní MŠ, kde pracuje 

nejvýše 5 osob včetně ředitelky. 

Děkuji za Váš čas, který věnujete vyplnění dotazníku. 

Dovoluji si Vás požádat o vrácení vyplněného dotazníku elektronickou poštou nejpozději do  31. 

5. 2012.  

Za spolupráci Vám velice děkuji. 

Kamila Randová 

E-mail: kamilarandova@seznam.cz 

 

Základní údaje o organizaci 

Jaký je Váš věk? 

25-30 let 31-40 let 41-50 let 51-60 let 61 a více let 

Jak dlouho vykonáváte funkci ředitelky? 

0-2 let  3-5 let  6-10 let  10 a více let    

Jaký je počet dětí ve Vašem zařízení? 

20 dětí  21-30 dětí 30 a více dětí 

Jaký je počet zaměstnanců v organizaci (včetně ředitelky)  

celkem 3 celkem 4 celkem 5 

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

Středoškolské  Vysokoškolské 

mailto:kamilarandova@seznam.cz


Dotazník dále obsahuje stanoviska, která nesou charakteristiky učící se organizace. Učící se 

organizace podporuje učení svých členů a sama se neustále transformuje. Lidé na všech úrovních se 

v ní snaží stále rozvíjet své schopnosti, dosahovat žádoucí výsledky, individuálně i vzájemně. Vytváří 

malé týmy a sdílí spolu své zkušenosti. 

 Vyhodnoťte vaši organizaci a použijte hodnotící škálu od 1 do 5 (podobně jako známkování). 

1= naprosto souhlasím, 2= spíše souhlasím, 3= nevím, 4= spíše nesouhlasím, 5= nesouhlasím 

Označte tučně nebo ponechte jen samotné číslo……..1 2 3 4 5   nebo 2. 

1. Vaše organizace má jasnou koncepci – vizi školy, kvalitní a funkční ŠVP. Každý zaměstnanec má 

možnost podílet se na vytváření strategie (návrhy na zlepšení ŠVP, 

návrhy týkající se vzdělávání zaměstnanců atd.) 

                1   2   3   4   5 

2. Máte odpovídající pracovní prostory, funkční vybavení tříd a školní zahrady. 

                 1   2   3   4   5 

3. Pracujete v dobrém sociálně-psychologickém klimatu, je vytvořen soudržný tým. 

                  1   2   3   4   5 

4. Spolupráce s rodiči a ostatními subjekty je na dobré úrovni, jsou příležitosti ke vzájemnému učení. 

                  1   2   3   4   5 

5. Vztahy se zřizovatelem jsou v úzké spolupráci, podporuje Vaši organizaci. 

                  1   2   3   4   5 

6. Všichni jsou podporováni ve sdílení nových zkušeností, k týmové práci. 

                  1   2   3   4   5 

7. Hledáte nové směry rozvoje experimentováním a realizací různých projektů. 

                   1   2   3   4   5 

8. Spolupracujete s podobnými školami, dochází k výměně informací a zkušeností. 

                    1   2   3   4   5 

9. Menší počet zaměstnanců nemusí být problém v rozvoji a úspěšnosti školy. 

                    1   2   3   4   5 

10. Snažíte se dále profesně vzdělávat, popř. rozvíjet Vaše manažerské schopnosti? Uveďte, prosím 

příklady.(účast na seminářích, studium na vysoké škole apod.) 

 


