
Dotazník - SYSTÉM ŘÍZENÍ V ZÁKLADNÍ ŠKOLE 

Dotazník je určený ředitelům a ředitelkám základních škol v okrese Kladno. 

*Povinné pole 

 

Jaké je kapacita vaší školy? *  

 

Jaký je počet žáků v současném školním roce? *  

 

Ve funkci ředitele/ředitelky školy působím 

 0-6 let 

 7-12 let 

 13-18 let 

 více než 19 let 

 

Využil zřizovatel v roce 2012 možnosti vyhlášení konkurzu na místo ředitele/ředitelky 

ZŠ? * 

 ano 

 ne 

 ne, jelikož v mém případě mu to zákon neumožňoval 

 

Jako ředitel/ředitelka působím na škole, kde jsem * 

 učil/učila 

 nikdy neučil/neučila 

 učil/učila, ale před výkonem své funkce jsem působil na jiné škole nebo v jiném 

zaměstnání 

 Jiné:  

 

Škola, na které působím v roli ředitele/ředitelky 

 se nachází v místě mého bydliště (stejné město či obec) 

 se nachází mimo mé bydliště 

 Jiné:  

 

Ve vedení školy je ředitel/ředitelka a 

 žádný zástupce 

 jeden zástupce 

 dva zástupci 

 Jiné:  

 

Počet hospitací, které za rok jako ředitel/ředitelka vykonám, se pohybuje v rozmezí 

 0 – neprovádím hospitace 

 1-10 



 11-20 

 21-30 

 více než 30 

 

Porady se konají 

 méně než 5x za rok 

 5x do roka 

 v rozmezí 6-10x ročně 

 každý měsíc 

 jednou za 14 dní 

 každý týden 

 někdy i vícekrát za týden 

 Jiné:  

 

Organizační struktura řízení naší školy má 

 dva stupně řízení 

 tři stupně řízení 

 čtyři stupně řízení 

 Jiné:  

 

Informace na naší škole jsou předávány 

 pouze horizontálně 

 pouze vertikálně 

 horizontálně i vertikálně 

 zcela nahodile, bez systému 

 Jiné:  

 

Jako ředitel/ředitelka se účastním dalšího vzdělávání (kurzy, školení aj.) 

 dále se organizovaně nevzdělávám 

 1-2x ročně 

 3-4x ročně 

 5-6x ročně 

 Jiné:  

 

Na hospitační činnosti se podílejí 

 pouze ředitel 

 ředitel a zástupce (zástupci) 

 ředitel, zástupce a výchovná poradkyně 

 ředitel, zástupce, výchovná poradkyně a vedoucí předmětových komisí 

 ředitel, zástupce, výchovná poradkyně, vedoucí předmětových komisí i ostatní učitelé 

 Jiné:  



 

Zástupce ředitele/ředitelky školy se při své práci specializuje na (má na starost)V případě, 

že je na škole více zástupců ředitele/ředitelky školy a specializují se na některou oblast, 

prosím, uveďte tuto skutečnost v odpovědi "jiné" 

 nespecializuje se 

 první stupeň 

 druhý stupeň 

 Jiné:  

 

Jako motivaci nejčastěji používám 

 ústní pochvalu mezi čtyřma očima 

 ústní pochvalu před ostatními kolegy např. při poradě 

 delegování pravomocí 

 finanční odměnu 

 Jiné:  

 

Při odměňování pedagogů 

 nepřihlížím k výsledkům hospitační činnosti 

 jen z části přihlížím k výsledkům hospitační činnosti 

 výsledek hospitací je jedno z hlavních kritérií odměňování pedagogů 

 Jiné:  

 

Střední management (předsedové předmětových komisí, výchovná poradkyně, preventista 

atd.) 

 nemáme 

 máme jen formálně, žádné pravomoci a speciální úkoly nemají 

 máme, podílejí se aktivně na řízení školy, jsou na ně delegovány úkoly a pravomoci, 

za které zodpovídají 

 Jiné:  

 

Pravomoci nejčastěji deleguji na 

 nedeleguji, vše si zařizuji sám 

 na zástupce ředitele 

 na předsedy předmětových komisí či střední management 

 na všechny učitele rovnoměrně 

 Jiné:  

 

Výsledky pracovní úkolů 

 nejsou to hlavní, nejsou preferovány 

 výsledky práce se sledují někdy více, někdy méně, podle časových možností 



 výsledkům práce se věnuje pozornost, ale přihlíží se též k okolnostem jejich plnění, 

které mohou stát za nesplněním některých úkolů 

 škola je vysoce orientována na výkon, plnění úkolů se velmi sleduje 

 Jiné:  

 

Předsedové předmětových komisí 

 nejsou ustanoveni 

 jsou ustanoveni, ale pouze formálně (prakticky nevykazují činnost) 

 jsou ustanoveni a aktivně pracují ve středním managementu školy 

 Jiné:  

 

Verifikujete svůj řídící systém 

 ano 

 ne 

 nevím, co si pod pojmem představit 

 Jiné:  

 

Validujete svůj řídicí systém 

 ano 

 ne 

 nevím, co si pod pojmem představit 

 Jiné:  

 

Při nesplnění zadaných úkolů používám jako nápravný prostředek nejčastěji 

 za nesplněný úkol nikdy netrestám 

 osobní domluvu 

 domluvu před kolegy 

 finanční postih 

 vytýkací dopis 

 Jiné:  

 

Napište jeden, podle vás nejpodstatnější, dlouhodobý cíl.  

 

Jako ředitel se cítím spíše 

 leadrem školy 

 manažerem školy 

 úředníkem školy 

 vedoucím učitelem školy 

 Jiné:  

 

Řízení školy v oblasti ekonomické 



 zcela rozumím, umím rozklíčovat veškeré účetní položky a operace 

 rozumím, ale většinou s pomocí ekonomky či osoby pověřené 

 nerozumím, zcela důvěřuji ekonomce či pověřené osobě 

 Jiné:  

 

Na naší škole funguje účinný informační systém 

 zcela ano, všechny informace jsou vždy předány podle přesných pravidel 

 ano, ovšem někdy se stává, že některé informace se nedostanou ke všem 

 ne, většina informací se k lidem dostává se zpožděním a náhodně 

 zcela ne, nemáme žádný účinný informační systém 

 Jiné:  

 

Finanční odměna je přiznána pracovníkům nejčastěji za 

 práci navíc (nad rámec svých povinností – volnočasové aktivity, prezentace školy na 

veřejnosti aj.) 

 účast na školeních 

 inovativní přístup k práci 

 velmi dobře odvedenou práci 

 splněný úkol 

 čas strávený ve škole mimo pracovní dobu 

 názorovou blízkost a vstřícnost či loajalitu vůči vedení 

 přátelství a známost 

 

 Jiné:  

 

 

Ve škole máme jasně nastavenou a definovanou firemní kulturu 

 ano 

 ne 

 nevím, co je tím myšleno 

 

Využily jste někdy vědomostí či schopností svého zaměstnance a nechali ho proškolit 

ostatní pedagogy? 

 ano 

 ne 

 


