
Příloha 1 

Osnova řízeného rozhovoru s ředitelkami 

 

• Počet dětí ve třídách 

• Počet tříd 

• Počet zaměstnanců 

 

• Důvody, které vedly k rozhodnutí navýšit kapacitu na 28 dětí ve třídě 

• Pomoc ze strany zřizovatele 

• Nárůst výdajů a zdroje jejich financování 

• Zkušenosti z oblasti vedení lidí 

• Změny v organizačním systému 

• Zajištění bezpečnosti dětí 

 

 
 
 
Osnova řízeného rozhovoru s pedagogickými pracovníky 

 

• Možné změny v klimatu třídy, školy 

• Zkušenosti z oblasti pedagogického procesu 

(podmínky k přímé vzdělávací práce a případné změny) 

• Zajištění bezpečnosti dětí 

• Změny v komunikaci s vedením školy 

 

 

 

Odpovědi byly písemně zaznamenány. 
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Příloha 2 

Dotazník pro ředitelky/ředitele MŠ a vedoucí učitelky MŠ v Praze 5 

 
Vážené kolegyně, kolegové 
 
Jsem posluchačkou 3. ročníku školského managmentu na Pedagogické fakultě UK v Praze.  
Prosím Vás o pomoc při sběru dat pro mou bakalářskou práci.  
Jejím tématem je zjistit, jaké má zvyšování počtu dětí ve třídách MŠ až na maximální hranici 
28 dětí důsledky pro řídící práci ředitele školy. 
Mým cílem je najít případná kritická místa a umožnit ostatním ředitelům škol se na takové 
situace předem připravit nebo jim předejít. 
 
Dotazník je anonymní. Využiji ho pouze pro potřeby souhrnného zpracování vašich 
zkušeností. 
 
Za spolupráci předem děkuji. Jsem rovněž ochotna pomoci při Vašem případném výzkumu. 
 
Pavla Vocelková 
ředitelka MŠ Nad Palatou 
pavlavoc@seznam.cz 
733 774 983  
 
A. Všeobecné informace o mateřské škole a pracovnících 
 
 

 
 

v  září 
2005 

v  září 
2010 

Počet tříd MŠ celkem   

Z toho: počet homogenních tříd  
(podle věku dětí) 

  

heterogenních tříd  
(věkově smíšené 3-6 let) 

  

Počet zapsaných dětí  
v jedné třídě 

  

Počet učitelek/ů  (fyzicky)   

Výše úvazků učitelek/ů   

Počet asistentů pedagoga 
(fyzicky) 

  

Počet nepedagogických pracovníků (fyzicky)   

Výše úvazků nepedagogických pracovníků    

Počet pracovníků ŠJ (fyzicky)   

Výše úvazků pracovníků ŠJ    

Počet jiných pedagogických pracovníků (např. 
osobní asistent) 
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V dalších otázkách označte vybranou možnost 
 
B. Oblast materiálních podmínek školy  
 

1. 
S navýšením kapacity na 28 dětí ve třídě se 
materiální podmínky: 

 

. 
zlepšily ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 

. 
zhoršily ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 
 

2. 
V čem vidíte jejich zlepšení:  
- nové prostory 
- nový nábytek 
- nové hračky, pomůcky 
- jiné další (jaké?)  
                                    
 

V čem vidíte jejich zhoršení: 
- malé prostory pro děti 
- nevyhovující počet pomůcek, 
hraček 
- jiné další (jaké?)  
 

 
 

3. 

Bylo nutná větší investice (nad 100 tis. Kč) na 
dovybavení stávajícího nábytku a inventáře pro 
větší počet dětí (např. nestačilo původní množství 
vybavení) 

 
ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 

4. 
Z jakých zdrojů získáváte prostředky  
na tyto zvýšené výdaje 

 

 - z vyššího příspěvku zřizovatele ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 
 - z vlastních zdrojů (úplata, doplňk. činnost) ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 
 - ze sponzorských darů ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 
 - z rezervního fondu ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 
- z jiných (jakých) 
 

 

 
 
 
C. Oblast psychosociálních podmínek 
 

5. 
Mají děti  při počtu 28 zapsaných na třídu  
dostatek: 

 

 - soukromí (např. osobní věci, hygienu) ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 - prostoru pro klidové činnosti ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 
- prostoru pro spontánní pohybové činnosti 
v interiéru  

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 - prostoru pro pohyb venku ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 
 
 

6. 
Mají pedagogové při počtu 28 zapsaných na třídu  
(při srovnání s možnostmi při 24 dětech) 
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dostatek prostoru: 

 - pro respektování individuálních potřeb dětí ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 
- pro zařazování činností, které děti dělají 
samostatně, bez přímého vedení dospělého 

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 - podporu dítěte v době adaptace na MŠ ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 
- ponechání možností dětem samostatně 
rozhodovat o činnostech podle svých zájmů 

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 
 

7. 

Domníváte se, že se změnily psychosociální 
podmínky pedagogů po zvýšení počtu dětí na 
třídu? (ve smyslu zajištění základních potřeb 
bezpečí, jistoty, spokojenosti s pracovními 
podmínkami) 

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 Pokud se změnily, tak:  

 k lepšímu ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 k horšímu ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 
 
 

8. 
Projevila se změna psychosociálních podmínek 
ve změně klimatu školy? (spokojenost rodičů, 
dětí, ostatních zaměstnanců školy) 

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 
V jakých aspektech (koho se změny dotýkají, 
jakým způsobem)? Vypište 

 

 Jak jste se to dozvěděla, proč si to myslíte?  

 
 
 
D. Oblast řízení školy – organizační podmínky 
 

9. Stoupla míra administrativních činností ředitele? ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

10. 
Zvýšil se úměrně skutečný počet úvazků 
pedagogických pracovníků 

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 Daří se organizovat přímou práci pedagogů tak, 
aby: 

 

 - se služby překrývaly alespoň po dobu pobytu 
venku 

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 - se služby překrývaly po dobu řízených činností 
včetně pobytu venku  

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 - třídy nebyly spojovány více než 1x týdně ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 



 5 

 
 

11. 
Změnila se možnost účasti na vzdělávacích 
seminářích (DVPP) 

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 V jakých aspektech:  

 - problém v zajišťování zástupů za účastnice 
DVPP 

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 - snížení finančních prostředků v poměru na 1 
pedagoga  

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 - jiné (jaké)  

 
 

12. 
Pociťujete změny v povinnosti zajistit bezpečí a 
ochranu dětí při zvýšení jejich počtu na třídu  

ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

 Jaké? (např. malé prostory, nepřehlednost ve 
větších skupinách dětí, v zajištění dohledu mimo 
objekt MŠ…) vypište 

 

 
Vede tato situace ke změnám v programu MŠ?  ano  -  spíše ano - spíše ne  -  ne 

  
K jakým?  Jak je řešíte?  Vypište 
 

 

 
 
 
13. Jaký počet zapsaných dětí ve třídě považujete za optimální?    
 
 
14. Jaký počet zapsaných dětí na jednoho pedagoga považujete za optimální?        
         
15. Uveďte jiné postřehy, další zkušenosti (dobré i nepříjemné). Budu za ně velmi vděčná. 
 
 
 
 
Ještě jednou děkuji za Váš čas strávený vyplňováním dotazníku. Pokud Vás výzkum zaujal, 

ráda Vás po jeho ukončení a vyhodnocení seznámím s jeho výsledky.  

Napište, na jakou e-mailovou adresu je mohu poslat:……………………………………… 

 

 

S pozdravem  

Pavla Vocelková 

 

 

 


