
Přílohy: 
 
1. Interview s pracovníky KÚ Plzeňského kraje 

 
1. Jaký je celkový počet mateřských škol v Plzeňském kraji k 30. 9. 2012? 

2. Kolik proběhlo ve školním roce 2011-2012 konkurzů? 

3. Byly všechny konkurzy vyhlašovány na základě novelizace ŠZ – 

zavedení funkčního období ředitelů na dobu 6 let? Z jakých jiných 

důvodů zřizovatelé konkurzy vyhlašovali? 

4. V kolika případech vzešla z konkurzu nová ředitelka? 

5. V kolika případech byla potvrzena stávající ředitelka? 

6. Stalo se, že se stávající ředitelka nepřihlásila do konkurzu? V kolika 

případech? Víte z jakého důvodu? 

7. Stalo se, že zřizovatel nechtěl stávající ředitelku a přesto je funkci? Z 

jakého důvodu? 

8. Stal se nějaký případ, který byl velmi netradiční? 

9. Jaký je Váš názor na vyhlašování konkurzů pouze v souvislosti 

s novelizací ŠZ? 

10. Myslíte si, že pokud je zřizovatel spokojen se stávající ředitelkou, měl by 

jí potvrdit ve funkci na dalších 6 let bez konkurzu? 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Dotazník pro ředitelky mateřských škol 

 
Funkční období mi končilo 

31.7.2012,prošla jsem novým 

konkurzem  

 

 

Funkční období mi končilo 31. 7. 2012 

a byla jsem potvrzena ve funkci na 

dalších 6 let 

 

 

Funkční období mi bude končit 31. 7. 

2013 

 

 

Funkční období mi bude končit 31. 7. 

2014 

 

 

 otázka ano      spíše 

    ano                        

spíše  

ne 

ne nevím 

Funkční období ředitelů na dobu 6 let 

 

1 Souhlasíte se zavedením funkčního období 

ředitelů? 
 

 

    

2 V případě vyhlášení konkurzu se opět přihlásíte       

3 Je funkční období 6 let dostatečně dlouhá doba pro 

uskutečnění vaší vize? 
     

4 Myslíte si, že by funkční období mělo být na dobu 

delší než je 6 let? 
     

5 Myslíte si, že vyhlášení konkurzu je vyjádřením 

nespokojenosti zřizovatele s vaší prací 
     

6 Myslíte si, že vyhlášení konkurzu je jen formální 

záležitostí pro vaše potvrzení ve funkci? 
     

7 Myslíte si, že v případě existence funkčního 

období je míra motivace k vyšším pracovním 

výkonům vyšší, než pokud funkční období 

zavedeno nebylo? 

 

 

    

8 Představuje pro vás větší problém pracovní poměr 

na dobu určitou, než samotná existence funkčního 

období? 

    

 

 

 

 



3.Dotazník pro zřizovatele 
 

 

1. Vyhlásili jste v letošním roce konkurz na ředitelku/ředitelky mateřské školy? 

o Ano 

o Ne 

o Potvrdili jsme ve funkci stávající na dalších 6 let 

 

2. Budete vyhlašovat konkurz na ředitelku MŠ v roce 

o 2013 

o 2014 

o Pouze potvrdíme stávající ředitelku ve funkci na dalších 6 let 

o Netýká se nás tato možnost 

3. Uvítali jste novelizaci školského zákona a zavedení funkčního období ředitelů? 

o Ano 

o Ne, je to pouze práce navíc 

 

4. Jaký byl /bude důvod vyhlášení konkurzu? 

o Umožňuje to zákon 

o Nespokojenost s vedením 

o Odchod ředitelky do důchodu 

o Odchod ředitelky na jiné pracovní místo 

o Jiný 

 

5. Kolik se přihlásilo do konkurzu uchazečů 

o Pouze stávající ředitelka 

o Dva 

o Tři 

o Netýká se nás tato možnost 

 

6. Přihlásila se do konkurzu i původní ředitelka? 

o Ano 

o Ne 

o Není naše možnost 

7. Kdo vyhrál konkurz? 

o Původní ředitelka 

o Nová uchazečka 

 

8. Domníváte se, že rozhodnutí vyhlásit konkurz bylo správné? 

o  Ano 

o Ne 

o Zatím nedokážu posoudit 

 



 


