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Příloha č.1

Příklad funkční struktury malé ZUŠ 

Jméno, příjmení (pověřený 

zastupováním v případě nepřítomnosti 

ředitele)

Jméno, příjmení

Pedagogičtí pracovníci

…

Jméno, příjmení

Ředitel 

ZUŠ

Nepedagogičtí 

pracovníci …

Příloha  č.2

Příklad funkční struktury středně velké ZUŠ viz příloha č.2.



Příloha č.3

Příklad funkční struktury velké ZUŠ



Příloha č.4

Příklad organizačního schématu v ZUŠ

Příloha č.5

Příklad organizačního schématu v ZUŠ



Příloha č.6

Příklad organizačního schématu ZUŠ

Zástupce ředitele školy
………………………
……………….

Učitelé jednotlivých 
oborů a oddělení, 
včetně vedoucích 
oddělení
Učitelé klavírního 
oddělení a korepetic

Učitelé smyčcového 
oddělení

Učitelé pěveckého 
oddělení

Učitelé oddělení 
dřevěných dechových 
nástrojů

Učitelé oddělení 
žesťových dechových 
nástrojů

Učitelé tanečního oboru

Učitelé výtvarného 
oboru

Vedoucí klavírního 
oddělení
………………………
Vedoucí smyčcového 
oddělení
………………………
Vedoucí pěveckého 
oddělení
………………………
Vedoucí oddělení 
dřevěných dechových 
nástrojů
………………………
Vedoucí oddělení 
žesťových dechových 
nástrojů
.....................................
Vedoucí tanečního 
oboru
………………………
Vedoucí výtvarného 
oboru
………………………
Vedoucí míst 
poskytovaného 
vzdělávání
………………………

Učitelé v místech 
poskytovaného 
vzdělávání (pobočky)

Mzdová účetní

Ředitel školy
…………………

……………………………

Školnice Úklidoví pracovníci, 
topič



Příloha č.7

Výzkumný dotazník

UNIVERZITA KARLOVA
Pedagogická fakulta

Centrum školského managementu

Iveta Sinkulová BS 2009

VÝZKUMNÝ DOTAZNÍK
Vážení kolegové, dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který bude 
sloužit jako podklad k mé bakalářské práci. Oblastí výzkumu jsou organizační struktury 
ZUŠ a zapojení středního managementu (vedoucích oddělení) do chodu školy.
Dotazník bude sloužit pouze jako podklad k mé BP a nebude dále šířen. Děkuji Vám za 
Váš čas a za trpělivost při jeho vyplňování.

Oblasti výzkumu:
1. organizační struktury ZUŠ
2. zapojení středního managementu (vedoucí oddělení) do řízení školy
3. řízení pedagogického procesu

Organizační struktura

1. Máte v ZUŠ zpracovanou organizační strukturu?(dále jen OS)

2. Je OS rozčleněna do bodů nebo kapitol (např.Informace o škole, funkční struktura, 
práva a povinnosti pracovníků, principy oceňování atd......)? Pokud ano, uveďte prosím 
rozčlenění OS.

3. Kdy byla OS naposledy změněna? 

4. Uvažujete o nějaké změně?

Zapojení středního managementu - vedoucí oddělení

5. Komu jsou v OS podřízeni vedoucí oddělení? (řediteli, zástupci, nikomu, nejsou 
uvedeni atd..........)

6. Mají vedoucí oddělení v OS určenou náplň práce?

Název ZUŠ:
Ředitel/ka ZUŠ:
Kapacita školy:
Počet zástupců ředitele:
Počet vedoucích oddělení:



7. Napište prosím 6 nejdůležitějších činností vedoucích oddělení. Seřaďte prosím podle 
důležitosti.

8. Mají vedoucí oddělení v ZUŠ nějaké pravomoci. Pokud ano, uveďte prosím jaké.

Řízení pedagogického procesu

1. Kolik času věnuje vedení školy  (v procentech):
 pedagogickému procesu
 ekonomické oblasti
 hospodářské činnosti
 manažerské činnosti

2. Upravte prosím tabulku tak, jak byste si představovali ideální stav

 pedagogickému procesu
 ekonomické oblasti
 hospodářské činnosti
 manažerské činnosti

3. Jakým způsobem kontrolujete  výukový proces (hospitace, koncerty, zkoušky…atd.)

4. Jsou do kontroly výukového procesu zapojeni také vedoucí oddělení? Pokud ano, 
uveďte jak.

5. Jakým způsobem ovlivňujete výukový proces. Uveďte alespoň 3 možnosti (osobní 
pohovor s učitelem, srovnání výkonu žáků na ročníkových koncertech, hospitace, 
rozhovor s vedoucím oddělení, vzájemná debata učitelů v oddělení……..atd.)

DĚKUJI VÁM ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU!!!!




