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Příloha č. 1

Průvodní dopis

Vážený pane řediteli, paní ředitelko,

obracím se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, které zabere 7-10 minut Vašeho času, ale 

přispěje k lepší orientaci v potřebách řídících pracovníků mateřských škol a ke tvorbě jejich 

kompetenčního modelu.  Prosím také o jeho přeposlání ostatním řídícím pracovníkům v MŠ. 

Výsledky výzkumu mohu přeposlat na základě Vašeho zájmu. Dotazník vyplňte zde:

http://www.survio.com/survey/d/U5Y8W4C8K9G3Y3M7Q.

Za vyplnění děkuji a přeji příjemný den.          Pavla Honová 

Dotazník	ke	zjištění	manažerských	kompetencí	manažerů	v	mateřských	školách

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Jste

 žena

 muž

Vaše pracovní pozice

 ředitel mateřské školy

 zástupce ředitele mateřské školy

 vedoucí učitel mateřské školy

 Jiná, uveďte jaká

Počet let ve vedoucí pozici

http://www.survio.com/survey/d/U5Y8W4C8K9G3Y3M7Q
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Úroveň Vámi získaného vzdělání

 středoškolské

 vyšší odborné

 vysokoškolské bakalářské

 vysokoškolské magisterské

 vysokoškolské PaedDr., PhDr.

 jiné

Typ školy, ve které působíte

 MŠ

 ZŠ+MŠ

 jiný typ, uveďte

Kraj

Uveďte, nakolik jsou následující kompetence důležité a významné pro Vaši funkci, 
přičemž platí:

1=mimořádně důležité a významné

2=velmi důležité a významné

3=důležité

4=málo důležité, nevýznamné

5=není důležité, je bezvýznamné

a uveďte, zda se v této oblasti potřebujete vzdělávat (ano):
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Nakolik je pro Vás významné umět: nevím 1 2 3 4 5 ano

sestavit vizi a naplňovat ji pro potřeby MŠ

stanovit priority a rozhodnout o naléhavosti každé z nich

propagovat a zviditelňovat MŠ na veřejnosti

dosáhnout optimálního výkonu u členů svého týmu

stanovit strategii a pojmenovat cíle v souladu s vizí MŠ

správně provádět výběr pracovníků, jejich adaptaci, 
hodnocení a další rozvoj

zajistit MŠ finanční zdroje mimo stanovený rozpočet

správně vykonávat řízení lidí, plánování, rozhodování, 
kontrolování (všechny manažerské funkce)

řídit v souladu s platnými právními a ekonomickými 
předpisy

sledovat trendy vývoje školství a přenést je do MŠ

strategicky komunikovat se členy týmu i s partnery MŠ

komunikovat v cizím jazyce

umět si rozvrhnout svůj čas, stíhat svou práci

vzdělávat se na základě poučení z vlastních chyb

rozhodovat se a nést důsledky svých rozhodnutí

umět pracovat pod časovým tlakem

umět sestavit tým a pracovat s jeho členy

otevřeně rychle řešit konflikty, zvládat změny

udržovat spolupráci s partnery MŠ

akceptovat stávající podmínky zřizovatele a legislativního 
rámce

plánovat a implementovat ŠVP do konkrétní MŠ

využívat výsledky dětí ke zlepšování edukačního procesu

využívat nové poznatky pro optimalizaci edukačního 
procesu

umět využít zpětnou vazbu pro zlepšování procesu 
(inovace ŠVP)

provádět sběr dat, jejich analýzu a sumarizaci

orientovat se v oblasti financí a účetnictví

zvládat prostředky technické komunikace



DP Manažerské kompetence řídících pracovníků mateřských škol Přílohy

4

V jaké manažerské oblasti cítíte potřebu se nejvíce vzdělávat? 

Odeslat dotazník

Děkuji za vyplnění.

Příloha č. 2

Jednotlivé	kompetence	přetavené	do	tzv.	pozorovatelného	chování1

1.Kompetence	lídra	(strategické	myšlení)

 Dokáže sestavit vizi odpovídající potřebám školy

 Umí stanovit priority a rozhodnout o naléhavosti a důležitosti každé z nich

 Propaguje a zviditelňuje školu na veřejnosti

 Dosahuje svým působením optimálního výkonu u členů svého týmu

2.Kompetence	manažera	(rozvoj	organizace)

 Stanoví strategii, pojmenuje změřitelné cíle v souladu s vizí školy

 Správně provádí výběr pracovníků, jejich adaptaci a hodnocení, stanovuje kritéria a 

pečuje o další rozvoj pracovníků

 Zajistí pro školu finanční zdroje mimo stanovený rozpočet

 Umí správně vykonávat všechny manažerské funkce

3.	kompetence	odborné

 Řídí školu v souladu s platnými právními a ekonomickými předpisy

 Sleduje trendy vývoje školství a dokáže implementovat do života školy

 Dokáže vhodně komunikovat se členy svého týmu i s partnery školy

 Komunikuje v cizím jazyce

                                                            
1

LHOTKOVÁ  I., V.TROJAN a J. KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství, s. 62-63.



DP Manažerské kompetence řídících pracovníků mateřských škol Přílohy

5

4.	Kompetence	osobnostní

 Dokáže si rozvrhnout svůj čas, stíhá svoji práci

 Pravidelně se vzdělává, dokáže se poučit z vlastních chyb

 Umí se rozhodovat a nést důsledky svých rozhodnutí

 Umí pracovat pod časovým tlakem

5.	Kompetence	sociální

 Umí sestavit tým a pracovat s jednotlivými jeho členy

 Konflikty řeší otevřeně a rychle, umí zvládat odpor proti změnám

 Navazuje spolupráci s partnery školy a dokáže ji využít ku prospěchu školy 

 Dokáže akceptovat stávající podmínky vytvořené zřizovatelem školy a legislativním 

rámcem

6.	Kompetence	řízení	a	hodnocení	edukačního	procesu

 Dokáže naplánovat a implementovat ŠVP odpovídající konkrétní škole, žákům a 

situaci, v níž se škola nachází

 Využívá pravidelně zjišťované výsledky žáků k zlepšování edukačního procesu

 Využívá nové poznatky (mezinárodní šetření, OECD…) pro optimalizaci edukačního 

procesu

 Umí využít poznatků tak, aby v předstihu inovoval ŠVP
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