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Přílohy: 

Dotazník pro ředitele, ředitelky škol, školských zařízení:

A. Požadavky, které byly součástí absolvovaného výběrového řízení

1/ Vysokoškolské vzdělání pedagogického zaměření (magisterského typu)

 Ano                  

 Ne 

2/  Ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání

 Ano                  

 Ne 

3/ Odborná a pedagogická způsobilost včetně pedagogické praxe 

 Ano                  

 Ne 

4/  Doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním 

zaměstnavatelem

 Ano 

 Ne 

5/  Originál lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele, 

ředitelky

 Ano 

 Ne 

6/  Výpis z evidence Rejstříku trestů 

 Ano 

 Ne 
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7/  Orientace ve školských předpisech a školské problematice

 Ano 

 Ne 

8/  Odborné, řídící a organizační schopnosti

 Ano 

 Ne 

9/  Strukturovaný profesní životopis

 Ano 

 Ne 

10/  Koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu 2 stran strojopisu

 Ano 

 Ne 

11/ Čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

 Ano 

 Ne 

12/ Vstřícný vztah k dětem a žákům školy

 Ano 

 Ne 

13/ Písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního 

řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

 Ano 

 Ne 

14/ Další dokumenty a požadavky 
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 Ano (doplňte prosím jaké)

 Ne 

B. Požadavky, které byly uchazečem, uchazečkou výběrového řízení 

očekávány:

15/ Máte ukončené studium v oboru školský management

 Ano                  

 Ne 

16/  Využíváte novelu zákona č.179/2006 Sb., §32, písmeno a, která zmírňuje 

podmínku pedagogického vzdělání na funkci ředitele školy, školského zařízení 

(uchazeč musí mít alespoň magisterské vzdělání bez ohledu na obor studia a do dvou 

let musí zahájit studium k doplnění chybějící kvalifikace)

 Ano

 Ne 

17/  Studoval/la  jste nějakou literaturu týkající se průběhu výběrových řízení

 Ano 

 Ne

18/  Co vás vedlo k přihlášení do výběrového řízení na ředitele školy, školského 

zařízení

 Kariéra

 Finance

 Jiné (uveďte prosím)

19/  Jakému stylu řízení dáváte přednost

 Autokratický 
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 Demokratický  

20/  Ředitel, ředitelka by měl/la být zejména 

 Lídr  

 Manažér 

 Vykonavatel  

21/  Jaký je váš cíl, jaká je vaše motivace

 Změna koncepce školy 

 Pokračování v koncepci školy

 Uplatnění svých názorů v současné koncepci školy

22/  Orientujete se v manažérských činnostech a výstupech

 Ano 

 Ne 

23/  Orientujete se v koncepci řízení lidí

 Ano 

 Ne 

24/ Orientujete se v koncepci k výběru pracovníků

 Ano 

 Ne 

25/ Orientujete se v právních činnostech a výstupech    

 Ano 

 Ne 

26/ Orientujete se v delegování úkolů

 Ano 
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 Ne 

27/ Orientujete se v kontrolování 

 Ano 

 Ne 

28/ Vadí vám, že neexistuje jednotný standart pro konkurzní řízení na ředitele, 

ředitelku školy, školského zařízení 

 Ano 

 Ne 

C. Kritéria výběrového řízení na funkci ředitele, ředitelky srovnána podle 

důležitosti, jak je vnímají účastníci:

Zaškrtněte prosím u každé činnosti podle důležitosti v rozmezí 5 až 1 Číslo 5 je 

nejdůležitější, číslo 1 nejméně důležité. Do spodních řádků můžete doplnit další 

vlastní kritéria.

5 4 3 2 1
Pedagogické vzdělání
Pedagogická praxe
Právo 
Ekonomika 
Řízení pedagogického procesu
Manažérské znalosti
Rozhodování
Personalistika
Styl řízení
Motivace pracovníků

Prosím o zaškrtnutí okresu, do kterého vaše škola, školské zařízení přísluší:

Bruntál         Frýdek Místek        Karviná        Nový Jičín         Opava        Ostrava   




