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Přílohy  
příloha č.1 

Dotazník č. 1  -  pro pracovníky České školní inspekce  
 

Dobrý den, 

dovolte mně, abych Vás požádala o vyplnění přiloženého dotazníku, který potřebuji 

pro závěrečnou bakalářskou práci. Studuji 3. ročník Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy v  Praze, obor Školský management. Bakalářská práce se týká 

tématu  ,,Vliv počtu pracovišť na řízení mateřské školy“.  

Vyplněný dotazník zašlete prosím na e-mail: hanastein@seznam.cz. 

Budu Vám vděčná i za jiné další informace týkající se tématu bakalářské práce. 

 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu. 

Steinbachová Hana – ředitelka mateřské školy Plzeň 

 

   ANO                                       NE  
 
1. Žádali vás zřizovatelé škol před slučováním 
    mateřských škol o vaše stanovisko? 
 

 

 
2. Shromažďujete při své práci poznatky 
    o slučování mateřských škol ve vašem kraji? 
    Pokud ano, jaké? 
 

  

 
3. Byla podle vás zachována autonomie a            
    identita v mateřských školách s více 
    pracovišti? 
 

  

 
4. Museli jste řešit ve vašem úřadě nějakou 
    stížnost na mateřskou školu tvořenou více  
    pracovišti?Jaké? 
 

  

 
5. Má dle vašeho názoru vliv počtu pracovišť 
    mateřské školy na kvalitu řízení? 
    Zdůvodněte prosím.  
 

 

 
6. Od kolika sloučených škol se již nejedná 
    o efektivní spojení? 
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příloha č. 2 
Dotazník č. 2  -  pro ředitelky mateřských škol tvořených různým počtem pracovišť 
 
Dobrý den, 

dovolte mně, abych Vás požádala o vyplnění přiloženého dotazníku, který potřebuji 

pro závěrečnou bakalářskou práci. Studuji 3. ročník Pedagogické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze, obor Školský management. Bakalářská práce se týká tématu  ,,Vliv 

počtu pracovišť na řízení mateřské školy“.  

Vyplněný dotazník zašlete prosím na e-mail: hanastein@seznam.cz.  

Budu Vám vděčná i za jiné další informace týkající se tématu bakalářské práce. 

 

Předem děkuji za Váš čas a ochotu. 

Steinbachová Hana – ředitelka mateřské školy Plzeň 

 

Kladené otázky:  
 
 
Oblast č. 1: Právní subjekt - mateřská škola  
 
1. Je vaše mateřská škola tvořena jedním či více pracovišti? 

o jedním 

o více pracovišti 

 

2. Kolik odloučených pracovišť tvoří vaše mateřská škola?  

o 2 pracoviště             

o 3 pracoviště 

o 4 pracoviště 

o 5  a více 

 

3. Z kolika tříd se skládá vaše mateřská škola?  

o   4 -    6 tříd          

o   7 -    8 tříd          

o   9 -  12 tříd          

o 13 -  15 tříd          

o 16 -  více tříd  
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4. V jaké vzdálenosti jsou odloučená pracoviště od kmenové mateřské 

      školy?  

o odloučená pracoviště se nacházejí do 0,5 km                   

o odloučená pracoviště se nacházejí do 1 km 

o odloučená pracoviště se nacházejí do 3 km 

o odloučená pracoviště se nacházejí více než 3 km 

 

5. Jakou dopravu používáte k přepravě na odloučená pracoviště?  

o pěšky 

o auto 

o autobus 

o jinou dopravu, jakou? ………………… 

 

6. Nejčastější důvod vaší návštěvy na odloučených pracovištích?  

o kontroly 

o vyřizování administrativních záležitostí 

o řešení problémů 

 

7. Jak často docházíte na odloučená pracoviště? 

o denně 

o 1 x týdně 

o 1 x měsíčně 

o 1 x za 3 měsíce 

o méně než 1 x za 3 měsíce  

 

Oblast č. 2: Ředitelka mateřské školy  

 
1. Kolik let jste ve funkci ředitelky právního subjektu?  

o 0 -  5 let 

o 6 - 10 let 

o 11 - 15 let 

o 16 - více let 

 



 4 

2. Kolik let celkem vykonáváte funkci ředitelky?  

o 0 -  5 let 

o 6 - 10 let 

o 11 - 15 let 

o 16 - více let 

 

1. Absolvovala jste studium pro ředitelky mateřské školy (funkční  

      studium)?  

o ano 

o ne: důvod…………………. 

 

4. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?  

o střední pedagogická škola 

o bakalářské vzdělání  

o magisterské vzdělání 

 

1. Absolvovala jste vzdělání v oblasti školského managementu na vysoké  

škole? Pokud  ano, které?  

o ano, které:……………………… 

o ne 

 

6. Pokud jste neabsolvovala, uvažujete o studiu školského managementu  

    na vysoké škole? 

o ano 

o ne 

 

Oblast č. 3: Pracovní doba ředitelky mateřské školy  

 
1. Na kolik hodin je stanoven váš úvazek přímé výchovně vzdělávací    

    činnosti?  

o 13 hodin 

o 16 hodin 

o 18 hodin 
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o 21 hodin  

o 24 hodin 

 

2. Je vaše přímá výchovně vzdělávací činnost  pravidelně rozvržena?  

o rozvržena pravidelně na každý den v týdnu 

o rozvržena nepravidelně na každý den v týdnu 

o jeden den v týdnu vykonávám pouze administrativní práci 

o jinak, jak?................................................. 

 

3. Kolik hodin týdně věnujete řídící práci v mateřské škole? Uveďte 

    odhadem?  

o ……………………. 

 

4. Stačí vám na přímou výchovně vzdělávací činnost a řízení mateřské školy 

    8 hodinová pracovní doba? 

o ano 

o ne 

 

Oblast č. 4: Doplňková činnost 

 
1. Provozuje vaše mateřská škola doplňkovou činnost? 

o ano 

o ne 

 

2. Pokud ano, kterou a v jakém rozsahu? 

o …………………………………….. 

 

Oblast č. 5: Školní vzdělávací program  

 
1. Pokud je vaše mateřská škola tvořena více pracovišti, máte pro všechna  

    pracoviště jednotný Školní výchovně vzdělávací program?  

o ano 

o ne 

o jiná možnost………………………. 
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2.  Kdo se podílí na zpracovávání Školního výchovně vzdělávacího  

     programu ?  

o ředitelka  

o zástupkyně ředitelky 

o vedoucí učitelky 

o učitelky 

o celý pedagogický tým 

 

3. Na jak dlouhé období Školní vzdělávací program ve vaší škole  

    zpracováváte?  

o 1 rok 

o 2 roky - 3 roky  

o víceleté období 

 

4. Určuje váš Školní vzdělávací program identitu školy  (je specifický     

    pro vaši školu)? 

o ano 
o ne 
o nejsem si jista 
o nevím 

 

Oblast č. 6: Zástupkyně ředitelky mateřské školy  
 
1. Máte jmenovanou zástupkyni ředitelky školy?  

o ano 

o ne  

 

2. Máte jmenovanou zástupkyni ředitelky školy na každém odloučeném  

    pracovišti?  

o ano 

o ne  

 

3. Má zástupkyně ředitelky mateřské školy sníženou přímou výchovně    

     vzdělávací  činnost s dětmi?  

o ano 
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o pokud ano, na kolik hodin ……………… 

 

4. Jaký způsob komunikace se svou zástupkyní preferujete?  

o osobní jednání 

o rady, porady 

o intranet 

o email,  

o nástěnky, oběžníky 

 

5. Má zástupkyně ředitelky školy přesně stanovenou náplň práce?  

o ano  

o ne  

 

Oblast č. 7: Informační systém v mateřské škole  
 
1. Který informační systém využíváte směrem k zaměstnancům?  

o nástěnka  

o oběžníky  

o e-maily  

o osobní kontakt  

o operativní schůzky  

 
2. Který informační systém využíváte směrem k rodičům, k veřejnosti?  

o osobní setkání 

o webové stránky 

o místní časopis  

o informační nástěnky 

o úřední deska 

o místní TV 

 
Oblast č. 8: Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  
 
1. Pokud máte více pracovišť, jakým způsobem probíhá přijímání (zápis) dětí  

    k předškolnímu vzdělávání?   

o zápis probíhá na každém odloučeném pracovišti samostatně 
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o zápis probíhá na jednom pracovišti pro celou mateřskou školu 

 
2. Kdo ve vaší mateřské škole připravuje proces správního řízení v oblasti  

    přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a zpracovává s  tím spojenou   

    administrativu?  

o ředitelka školy sama 

o ředitelka školy ve spolupráci se zástupkyněmi a vedoucími učitelkami 

o zástupkyně a administrativní pracovníci 

 
1. Kdo ve vaší mateřské škole zpracovává Rozhodnutí o přijetí, o nepřijetí 

dítěte k předškolnímu vzdělávání a s tím spojenou administrativu?  

o ředitelka školy sama 

o ředitelka školy ve spolupráci se zástupkyněmi a vedoucími učitelkami                  

na odloučených pracovištích 

 
4. Kdo ve vaší mateřské  škole zakládá osobní spisy dětí do složky?  

o ředitelka 

o zástupkyně ředitelky 

o vedoucí učitelka 

o jiní pracovníci:…………………………… 

 
Oblast č. 9: Vyhledání nových pracovníků  
 
1. Kdo z vašich zaměstnanců vyhledává nové pracovníky?    

o ředitelka  

o vedoucí pracovník 

o učitelka 

o jiní pracovníci: …………………………………… 

 
2. Jaké prostředky využíváte při vyhledávání nových pracovníků nejčastěji?  

o inzerci na internetu  

o pracovní úřad  

o inzerci v tisku  

o doporučení známých nebo jiných spolupracovníků  
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Oblast č. 10: Hospitační činnost 
 
1. Kdo provádí ve vaší mateřské škole hospitační činnost?  

o ředitelka  

o ředitelka  a vedoucí učitelky  

o ředitelka a zástupce ředitele 

 
2. Máte pro hospitace jednotný hodnotící formulář pro všechna pracoviště?  

o ano, každé pracoviště má jednotný formulář 

o ne, každé pracoviště má odlišné formuláře 

 
Oblast č. 11: Pozitiva a negativa sloučených mateřských škol 
 

1. Jaká pozitiva přineslo sloučení mateřských škol? 

2. Jaká negativa přineslo sloučení mateřských škol? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


