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Příloha A 

Typizovaná mapa procesů organizací poskytujících zájmové a neformální 

vzdělávání (zdroj – Herink, 2012, s. 14). 
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Příloha B 

Vzor dotazníku využitého pro výzkum 

DOTAZNÍK – KONTROLNÍ SYSTÉMY PROCESŮ ŘÍZENÍ VE STŘEDISCÍCH 

VOLNÉHO ČASU 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli střediska volného času, 

dovoluji si vás požádat o anonymní vyplnění dotazníku na téma „Kontrolní 

systémy procesů řízení ve střediscích volného času“ (dále jen SVČ), který má 

za účel zmapovat tuto oblast v rámci mé bakalářské práce. Vyplňování vám 

zabere přibližně 10 minut. 

Kontrolní systém je soubor kontrolních činností, které jsou vzájemně propojeny. 

Při koncipování kontrolního systému uvnitř organizace je třeba si ujasnit jeho 

úlohu a to: proč kontrolovat – funkce a účel kontroly; co kontrolovat – předmět 

kontroly; kdo kontroluje – subjekt kontroly; kdy a jak často – periodicita kontroly; 

jak kontrolovat – způsob, metody kontroly. 

Děkuji vám předem za váš čas a ochotu. 

Jitka Karbulková, studentka bakalářského studia oboru Školský management 

na Centru školského managementu při UK Praha 

Instrukce k vyplnění dotazníku: 

1. Označte vybranou odpověď/odpovědi, případně vypište do volného 
prostoru vlastní odpověď. 

2. Při vyplňování dotazníku vycházejte ze současné situace Vaší 
organizace. 

3. Hodnota dotazníku je založena na pravdivém vyplnění všech položek. 

4. Veškeré informace získané z tohoto dotazníku jsou anonymní a budou 
použity pouze pro studijní účely. 

*Povinné pole. 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Zřizovatel SVČ je: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o Kraj 

o Obec, město 

o Jiné:  
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Počet interních pracovníků organizace (pedagogové a technicko-hospodářští 

pracovníci na pracovní smlouvu): * 

Počet externích pracovníků organizace (pedagogové a technicko-hospodářští 

pracovníci na DPP, DPČ): * 

 

Organizační struktura organizace dle úrovně řízení je: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o 1 stupňová – plochá organizační struktura (ředitel – pracovník nebo 

ředitel – zástupce ředitele – pracovník) 

o vícestupňová – strmá organizační struktura (ředitel – zástupce ředitele – 

vedoucí oddělení – pracovník interní/externí) 

 

Ředitel/ka organizace – nejvyšší dosažené manažerské vzdělání * 

Je možné vybrat více odpovědí. 

o má - magisterské – zaměřené na management ve školství 

o má - bakalářské – zaměřené na management ve školství 

o má - kvalifikační studium pro vedoucí pedagogické pracovníky tzv. 

funkční studium – zaměřené na management ve školství 

o nemá 

 

Ředitel/ka organizace je ve funkci: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o 0 - 5 let 

o 6 - 11 let 

o 12 a více let 
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KONTROLA ŘÍDÍCÍCH PROCESŮ OBECNĚ 

1/ Kontroly se účastní: * 

Je možné vybrat více odpovědí. 

o Ředitel/ka 

o Zástupce/kyně ředitele/ky 

o Vedoucí oddělení / oboru / sekce / odloučeného pracoviště 

o Jiné:  

2/ Kontrola v organizaci se obecně provádí v těchto intervalech: * 

Je možné vybrat více odpovědí. 

o Ročně 

o Pololetně 

o Čtvrtletně 

o Měsíčně 

o Týdně 

o Denně 

o Jiné:  

3/ V organizaci existují tyto způsoby kontroly: * 

Je možné vybrat více odpovědí. 

o Primární - přímý způsob (osobní kontrola, pozorování, inspekce, 

pochůzky…) 

o Sekundární - nepřímý způsob (zprávy, hlášení, výkazy, porady, 

reporty…) 

o Jiné:  

4/ V organizaci se používají tyto metody a nástroje kontroly: * 

Je možné vybrat více odpovědí. 

o Běžná kontrola uvnitř organizace – ověření dosažení stanovených cílů 

o Riziková analýza – vyhodnocování rizika probíhajících nebo 

připravovaných aktivit 

o Interní audit – nestranné ověření určité skutečnosti 

o Externí audit – kvalifikovaná externí kontrola za určitým účelem 

o Zpětná vazba 

o Dotazníková šetření (checklist) 

o Jiné:  
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5/ Kontrolní systém v organizaci existuje: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o Bez systému (kontrola řídících procesů se provádí náhodně, dle aktuální 

potřeby v daném čase) 

o Částečný systém (jsou kontrolovány jednotlivé oblasti bez vzájemné 

provázanosti, existují samostatné kontroly) 

o Ucelený systém (je nastavený systém kontroly, který propojuje všechny 

oblasti řídících procesů) 

6/ Kontrolní systémy v organizaci považuji za: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o Důležité 

o Méně důležité 

o Zbytečné 

o Neumím se vyjádřit 

7/ Přínos nastavení a fungování kontrolních systémů procesů řízení v 

organizaci vidím v: 

Vypište. 

 

KONTROLNÍ SYSTÉMY JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PROCESŮ ŘÍZENÍ 

STRATEGIE A PLÁNOVÁNÍ 

8/ Analýzu současného stavu organizace provádíme 1x za období: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o 1 rok 

o 2 roky 

o 5 let 

o Neprovádí se 

o Jiné:  

9/ SVČ má zpracovaný strategický plán organizace: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o Ano na 1 rok 

o Ano na 2 roky 

o Ano na 3 roky 
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o Ano na 4 roky 

o Ano na 5 let 

o Ne 

o Jiné:  

10/ SVČ má jasně formulovanou vizi (jasnou představu, kam by měla 

organizace ve svém vývoji směřovat -formulovaný obraz budoucnosti): * 

Vyberte jednu odpověď. 

o Ano 

o Je ve fázi formulace 

o Uvažujeme o její formulaci 

o Ne 

11/ SVČ zpracovává krátkodobé plány na období: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o Týdnů 

o Měsíců 

o Roků 

o Nezpracováváme 

Jejich zpracování a plnění SVČ kontroluje: 

Vyberte jednu odpověď. 

o Pravidelně - systematicky 

o Náhodně - dle potřeby 

o Minimálně - skoro vůbec 

o Vůbec 

 

MARKETING, PUBLIC RELATIONS 

12/ SVČ provádí analýzu a definici cílové skupiny 1x za období: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o 0,5 roku 

o 1 rok 

o 2 roky 

o 5 let 

o Neprovádí 

o Jiné:  
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13/ SVČ má zpracovaný marketingový plán (strategie vztahu s klienty, nabídka 

služeb a produktů) a revize se provádí 1x za období: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o Ano a revize za 6 měsíců 

o Ano a revize za ročně 

o Ano a revize za 2 roky 

o Ano a revize za 5 let 

o Není zpracován marketingový plán 

o Jiné:  

14/ SVČ má nastavený vnitřní systém komunikace (způsob komunikace uvnitř 

organizace): * 

Vyberte jednu odpověď. 

o Ano 

o Je rozpracovaný 

o Jeho tvorba je naplánovaná 

o Ne 

15/ SVČ má nastavený vnější systém komunikace (způsob komunikace 

organizace s okolím): * 

Vyberte jednu odpověď. 

o Ano 

o Je rozpracovaný 

o Jeho tvorba je naplánovaná 

o Ne 

SVČ zpracovaný plán práce s veřejností: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o Ano 

o Je rozpracovaný 

o Jeho tvorba je naplánovaná 

o Ne 

16/ Ve SVČ je nastavena firemní kultura, která byla vybudovaná záměrně: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o Ano, zcela 

o Ano, částečně 
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o Ne, plánuje se její nastavení 

o Ne 

SVČ má stanovenou vizuální firemní identitu: * 

o Vyberte jednu odpověď. 

o Ano 

o Je rozpracovaná 

o Její tvorba je naplánovaná 

o Ne 

SVČ má stanovený vlastní etický kodex: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o Komplexně 

o Částečně 

o Jeho zpracování je naplánováno 

o Ne 

 

FINANČNÍ MANAGEMENT 

17/ Analýza a plán finančních potřeb se ve SVČ provádí 1x za období: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o 6 měsíců 

o 12 měsíců 

o Neprovádí se 

o Jiné:  

18/ Analýza finančních prostředků celkového rozpočtu se ve SVČ provádí 1x za 

období: * 

Je možné vybrat více odpovědí. 

o měsíčně 

o 1x za 3 měsíce 

o 1x za 6 měsíců 

o 1x za rok 

o Neprovádí se 

o Jiné:  
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19/ Při plánování finančních zdrojů – ročního plánu organizace si SVČ zpravidla 

určuje jako prioritní tyto oblasti v rozpočtu: * 

Prosím, vypište. 

20/ SVČ má zpracované dílčí rozpočty v organizaci: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o Ano 

o Nemá zpracované 

o Jiné:  

21/ SVČ provádí řízení rozpočtu - zpracovává finanční podklady a podklady pro 

rozhodování – a provádí jeho vyhodnocování v intervalech: * 

Je možné vybrat více odpovědí. 

o Měsíčně 

o Čtvrtletně 

o Pololetně 

o Ročně 

o Jiné:  

 

LIDSKÉ ZDROJE 

22/ SVČ má zpracovaný personální plán (personální politiku organizace) na 

období: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o Ano, na 1 rok 

o Ano, na 2 roky 

o Ano, na 5 let 

o Ne, nemá zpracovaný 

o Jiné:  

23/ Ve SVČ existuje popis pozic a jejich typologie a jejich revize se provádí v 

období: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o Ano, revize se provádí ročně 

o Ano, revize se provádí za 2 roky 

o Ano, existuje popis, ale revize se neprovádí 

o Jiné:  
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24/ / SVČ má zpracovaný plán vzdělávání zaměstnanců a provádí jeho 

vyhodnocování v intervalech: * 

Je možné vybrat více odpovědí. 

o Pololetně 

o Ročně 

o Jiné:  

SVČ má zpracovaný kariérní růst – osobní plán zaměstnanců na období: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o Ano, na 1 rok 

o Ano, na 2 roky 

o Ne, není zpracovaný 

o Jiné:  

25/ SVČ má vypracovaný plán pro výběr, vyhledávání a personální přípravu 

nových pracovníků a revize plánu se provádí v období: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o Ano, revize se provádí ročně 

o Ano, revize se provádí za 2 roky 

o Ano, revize se provádí za 5 let 

o Ano, plán je vypracovaný, ale revize se neprovádí 

o Ne, neexistuje 

o Jiné:  

26/ SVČ vede personalistiku – kompletní administrativu a provádí její kontrolu v 

intervalech: * 

Je možné vybrat více odpovědí. 

o Čtvrtletně 

o Pololetně 

o Ročně 

o Jiné:  

27/ Ve SVČ existuje motivační systém pro zaměstnance a revize systému se 

provádí v období: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o Ano, revize se provádí za 6 měsíců 

o Ano, revize se provádí ročně 
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o Ano, revize se provádí za 2 roky 

o Ano, systém je vypracovaný, ale revize se neprovádí 

o Ne, systém neexistuje 

o Jiné:  

28/ Hodnocení osobního plánu a odměňování zaměstnanců se provádí v SVČ v 

období: * 

Vyberte jednu odpověď. 

o Ano, čtvrtletně 

o Ano, pololetně 

o Ano, ročně 

o Ano, plán je vypracovaný, ale jeho hodnocení se neprovádí 

o Ne, plán neexistuje, hodnocení se neprovádí 

o Jiné:  

 

ŘÍZENÍ PROJEKTŮ (pedagogické i nepedagogické projekty) 

29/ Ve SVČ se realizují projekty (pedagogické i nepedagogické): * 

Vyberte jednu odpověď. 

o Ano 

o Ne 

Pro řízení projektů se ve SVČ sestavují týmy, definují odpovědnosti v 

projektech: 

Vyberte jednu odpověď. 

o Ano 

o Ne 

Ve SVČ existuje metodika přípravy, řízení a realizace projektů a její revize se 

provádí: 

Vyberte jednu odpověď. 

o Ano, metodika existuje a její revize se provádí 1x ročně 

o Ano, metodika existuje a její revize se provádí 1x za 2 roky 

o Ano, metodika existuje a její revize se provádí1x za 3 roky 

o Ano, metodika existuje, ale její revize se neprovádí se 

o Ne, metodika neexistuje 

o Jiné:  
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Ve SVČ se provádí hodnocení projektů: 

Je možné vybrat více odpovědí. 

o Na začátku projektu 

o Průběžně během projektu 

o Na konci projektu 

o Po skončení projektu 

o Neprovádí se 

o Jiné:  

Ve SVČ se realizuje analýza sledování trendů pedagogických i 

nepedagogických projektů 1x za období: 

Vyberte jednu odpověď. 

o 1x ročně 

o 1x za 2 roky 

o 1x za 3 roky 

o Neprovádí se 

o Jiné:  

 

Děkuji vám za vyplnění dotazníku. Dotazník je anonymní, pokud však máte 

zájem o zaslání výsledků výzkumu, napište zde svou e-mailovou adresu: 

 

Jitka Karbulková 
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Příloha C 

Doplňující přehled grafů a tabulek k vyhodnocení výzkumu. 

Kontrola řídících procesů obecně 

Tabulka 1 – Filtrace výsledků položek dotazníku: Zřizovatel SVČ, Nejvyšší dosažené manažerské 

vzdělání a Počet let ve funkci ředitele 

Ředitel/ka organizace – nejvyšší dosažené manažerské vzdělání - nemá 

Zřizovatel SVČ je: Počet let ve funkci 
 

 
0 - 5 let 12 a více let 

Celkový součet 
ředitelů 

Církev 2 
 

2 

Kraj 1 
 

1 

Obec, město 3 1 4 

Celkový součet 
ředitelů 

6 1 7 

 

Tabulka 2 – Filtrace výsledků položek dotazníku: Účastníci kontroly (otázka č. 1) a Organizační 

struktura SVČ 

Kontroly se účastní: Organizační struktura ve SVČ 
Celkový 
součet 

 

1 stupňová – plochá 
organizační struktura 
(ředitel – pracovník 

nebo ředitel – 
zástupce ředitele – 

pracovník) 

vícestupňová – strmá 
organizační struktura 

(ředitel – zástupce 
ředitele – vedoucí 

oddělení – pracovník 
interní/externí) 

 

Ředitel/ka 20 9 29 

Zástupce/kyně ředitele/ky 1 
 

1 

Ředitel/ka, Zástupce/kyně ředitele/ky 7 12 19 

Ředitel/ka, Zástupce/kyně ředitele/ky, 
Vedoucí oddělení / oboru / sekce / 
odloučeného pracoviště 

4 37 41 

Ředitel/ka, Zástupce/kyně ředitele/ky, 
Vedoucí oddělení / oboru / sekce / 
odloučeného pracoviště, a další 

 
1 1 

Ředitel/ka, Zástupce/kyně ředitele/ky, 
pověřené subjekty 

1 
 

1 

Ředitel/ka, Vedoucí oddělení / oboru 
/ sekce / odloučeného pracoviště 

3 9 12 

Zástupce/kyně ředitele/ky, Vedoucí 
oddělení / oboru / sekce / 
odloučeného pracoviště 

 
1 1 

Celkový součet 36 69 105 
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Strategie a plánování 

Tabulka 3 – Analýza současného stavu organizace – otázka č. 8 

Analýzu 
současného 
stavu 
organizace 
provádíme 1x 
za období: 

1x za 1 rok 1x za 2 roky 1x za 5 let Neprovádí se Jiné: 

Počet SVČ: 74 14 3 6 8 

 

Tabulka 4 – Provázání absence analýzy současného stavu organizace s počtem let ve funkci 

ředitele 

  

Analýzu současného stavu organizace provádíme 1x 
za období 

Počet let ve funkci ředitele Neprovádí se 

0 - 5 let 3 

6 - 11 let 2 

12 a více let 1 

Celkový součet 6 
 

Tabulka 5 – Zpracování strategického plánu organizace – otázka č. 9 
SVČ má 
zpracovaný 
strategický plán 
organizace: 

Ano na 1 
rok 

Ano na 2 
roky 

Ano na 3 
roky 

Ano na 4 
roky 

Ano na 5 
let 

Ne Jiné 

Počet SVČ: 23 12 19 8 24 13 6 
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Graf 1 - Jasně formulovaná vize v SVČ – otázka č. 10 

 

 

Graf 2 – Zpracování krátkodobých plánů SVČ – otázka č. 11 – 1. část 
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Graf 3 – Kontrola zpracování a plnění krátkodobých plánů – otázka č. 11 – 2. část 

 

 

Marketing, PR 

Tabulka 6 – Analýza a definice cílové skupiny – otázka č. 12 
SVČ provádí 
analýzu a 
definici cílové 
skupiny 1x za 
období: 

0,5 roku 1 rok 2 roky 5 let Neprovádí Jiné 

Počet SVČ: 12 67 10 0 15 1 

 

Tabulka 7 – SVČ zpracovává marketingový plán a provádí jeho revizi – otázka č. 13 
SVČ má zpracovaný 
marketingový plán 
(strategie vztahu s 
klienty, nabídka služeb 
a produktů) a revize se 
provádí 1x za období: 

Ano a 
revize za 
6 měsíců 

Ano a 
revize 
ročně 

Ano a 
revize za 

2 roky 

Ano a 
revize za 

5 let 

Není 
zpracová

n 
marketing
ový plán 

Jiné 

Počet SVČ: 12 45 3 1 41 3 
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Graf 4 - Nastavení vnitřního systému komunikace v SVČ – otázka č. 14 

 

 

Tabulka 8 - Filtrace výsledků položek dotazníku: Nastavení vnitřního komunikačního systému a 

Organizační struktura SVČ 

SVČ má 
nastavený vnitřní 
systém 
komunikace 
(způsob 
komunikace uvnitř 
organizace): 

Organizační struktura organizace 
Celkový 
součet 

 

1 stupňová – plochá 
organizační struktura 

(ředitel – pracovník nebo 
ředitel – zástupce ředitele 

– pracovník) 

vícestupňová – strmá 
organizační struktura 

(ředitel – zástupce ředitele 
– vedoucí oddělení – 

pracovník interní/externí) 

 

Ano 20 50 70 

Je rozpracovaný 5 11 16 

Jeho tvorba je 
naplánovaná 

3 4 7 

Ne 8 4 12 

Celkový součet 36 69 105 
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Graf 5 - Nastavení vnějšího systému komunikace v SVČ – otázka č. 15 – 1. část 

 

 

Graf 6 - Zpracovaný plán práce s veřejností ve SVČ – otázka č. 15 – 2. část 
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Graf 7 – Nastavení firemní kultury ve SVČ, která byla vybudována záměrně – otázka č. 16 – 1. část 

 

 

Graf 8 – Nastavení vizuální firemní identity ve SVČ – otázka č. 16 – 2. část 
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Graf 9 – Stanovení vlastního etického kodexu ve SVČ – otázka č. 16 – 3. část 

 

 

Finanční management 

Tabulka 9 – Analýza a plán finančních potřeb se ve SVČ provádí 1x za období – otázka č. 17 
Analýza a plán finančních 
potřeb se ve SVČ provádí 1x 
za období: 

6 měsíců 12 měsíců Neprovádí se Jiné 

Počet SVČ: 69 29 1 6 

 

Tabulka 10 – Analýza finančních prostředků celkového rozpočtu se ve SVČ provádí 1x za období – 

otázka č. 18 
Analýza finančních 
prostředků 
celkového rozpočtu 
se ve SVČ provádí 1x 
za období: 

měsíčně 
1x za 3 
měsíce 

1x za 6 
měsíců 

1x za rok 
Neprovádí 

se 
Jiné 

Počet SVČ: 33 53 19 16 1 1 
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Graf 10 – SVČ má zpracované dílčí rozpočty v organizaci – otázka č. 20 

 

 

Tabulka 11 - SVČ provádí řízení rozpočtu - zpracovává finanční podklady a podklady pro 

rozhodování – a provádí jeho vyhodnocování v různých intervalech – otázka č. 21  

SVČ provádí řízení 
rozpočtu - zpracovává 
finanční podklady a 
podklady pro 
rozhodování – a 
provádí jeho 
vyhodnocování v 
intervalech: 

Měsíčně Čtvrtletně Pololetně Ročně Jiné: 

Počet SVČ: 37 55 14 21 4 

 

Lidské zdroje 

Tabulka 12 - SVČ má zpracovaný personální plán (personální politiku organizace) – otázka č. 22 

SVČ má 
zpracovaný 
personální plán 
(personální 
politiku 
organizace) na 
období: 

Ano, na 1 
rok 

Ano, na 2 
roky 

Ano, na 4 
roky 

Ano, na 5 
let 

Ne, nemá 
zpracovan

ý 
Jiné 

Počet SVČ: 32 9 1 8 53 2 
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Tabulka 13 - Ve SVČ existuje popis pozic a jejich typologie a jejich revize se provádí v období – 

otázka č. 23 

Ve SVČ existuje 
popis pozic a jejich 
typologie a jejich 
revize se provádí v 
období: 

Ano, revize se 
provádí ročně 

Ano, revize se 
provádí za 2 roky 

Ano, existuje popis, 
ale revize se 

neprovádí 
Jiné 

Počet SVČ: 31 17 52 5 

 

Tabulka 14 – SVČ má zpracovaný plán vzdělávání zaměstnanců a provádí jeho vyhodnocování 

v intervalech - otázka č. 24 – 1. část 

SVČ má zpracovaný plán 
vzdělávání zaměstnanců a 
provádí jeho vyhodnocování v 
intervalech: 

Pololetně Ročně Jiné 

Počet SVČ: 13 85 9 

 

Tabulka 15 - SVČ má zpracovaný kariérní růst – osobní plán zaměstnanců na období – otázka č. 24 

– 2. část 

SVČ má zpracovaný 
kariérní růst – osobní 
plán zaměstnanců na 
období: 

Ano, na 1 rok Ano, na 2 roky 
Ne, není 

zpracovaný 
Jiné 

Počet SVČ: 24 4 72 5 

 

Tabulka 16 - SVČ má vypracovaný plán pro výběr, vyhledávání a personální přípravu nových 

pracovníků a revize plánu se provádí v období – otázka č. 25 

SVČ má 
vypracovaný plán 
pro výběr, 
vyhledávání a 
personální přípravu 
nových pracovníků 
a revize plánu se 
provádí v období: 

Ano, 
revize se 
provádí 
ročně 

Ano, 
revize se 

provádí za 
2 roky 

Ano, 
revize se 

provádí za 
5 let 

Ano, plán 
je 

vypracova
ný, ale 

revize se 
neprovádí 

Ne, 
neexistuje 

Jiné 

Počet SVČ: 17 5 1 10 68 4 

 

Tabulka 17 - SVČ vede personalistiku – kompletní administrativu a provádí její kontrolu 

v intervalech – otázka č. 26 

SVČ vede personalistiku 
– kompletní 
administrativu a provádí 
její kontrolu v 
intervalech: 

Čtvrtletně Pololetně Ročně Jiné 

Počet SVČ: 23 24 58 8 
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Tabulka 18 - Ve SVČ existuje motivační systém pro zaměstnance a revize systému se provádí 

v období – otázka č. 27 

Ve SVČ 
existuje 
motivační 
systém pro 
zaměstnance 
a revize 
systému se 
provádí v 
období: 

Ano, revize 
se provádí 

za 6 
měsíců 

Ano, revize 
se provádí 

ročně 

Ano, revize 
se provádí 
za 2 roky 

Ano, 
systém je 

vypracovan
ý, ale 

revize se 
neprovádí 

Ne, systém 
neexistuje 

Jiné 

Počet SVČ: 16 23 3 19 36 8 

 

Tabulka 19 - Hodnocení osobního plánu a odměňování zaměstnanců se provádí v SVČ  v období – 

otázka č. 28 

Hodnocení 
osobního plánu 
a odměňování 
zaměstnanců se 
provádí ve SVČ  
v období: 

Ano, 
čtvrtletně 

Ano, 
pololetně 

Ano, ročně 

Ano, plán 
je 

vypracova
ný, ale 
jeho 

hodnocení 
se 

neprovádí 

Ne, plán 
neexistuje, 
hodnocení 

se 
neprovádí 

Jiné 

Počet SVČ: 19 37 20 4 19 6 
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Řízení projektů 

Graf 11- Ve SVČ existuje metodika přípravy, řízení a realizace projektů a její revize se provádí – 

otázka č. 29 – 3. část 

 

 

Graf 12 - Ve SVČ se provádí hodnocení projektů – otázka č. 29 – 4. část 
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Graf 13 - Ve SVČ se realizuje analýza sledování trendů pedagogických i nepedagogických projektů 

1x za období – otázka č. 29 – 5. část 
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Příloha D 

Soupis všech původních odpovědí na otázku č. 7. 

- hodnocení vykonané práce z hlediska vytyčených cílů 
- zajištění zpětné vazby 
- snaha o co největší objektivnost 
- schopnost reagovat na změny 

- dosahování kvality u nabízených služeb 
- jasná pravidla pro zaměstnance 
- motivační faktor 

- předcházení problémům, jejich včasné předcházení 
- zajištění správného chodu organizace 
- posílení vzájemné důvěry a odpovědnosti 
- možnost konzultace případných problémů 
- projev zájmu kolegům, jejich podpora 

- předcházení zbytečných finančních ztrát, pokud Vás zrovna někdo nehodlá 
podvést - v této době se nám bohužel i toto stalo a kontrolovali jsme, co se 
dalo... 
- předběžná kontrola mi přijde nejdůležitější - zajistit pokud možno efektivitu, 
funkčnost a využití např. při nákupu věcí, služeb apod.,  
- aby nebyla podepsána nějaká smlouva, kdy bychom byli uvedeni v omyl, nebo 
nám přišla podvodná faktura - vím, že se nachytalo mnoho škol i my, a pak 
jsme problém museli řešit s právníkem.... apod. 
- často unavující je následná kontrola, kdy je vše zaúčtováno - tam se vcelku již 
mnoho nevyřeší - jen podpisy a podpisy.... 

- udržení kvality 
- předcházení chybám  
- umožní reagovat na změnu trendů, vývoj poptávky, vývoj finančních možností 
klientů, na kroky konkurence 

- zlepšení pracovních procesů 
- zlepšení výstupů a přístupů 
- zlepšení ohodnocení organizace 

- zpětná vazba 
-jsou nalezeny slabá místa a tudíž prostor ke zlepšení 
- odstranění chyb 

1) TQM - sledování kvality činností 
2) přínos k realizaci cílů organizace 
3) nezraňující zpětná vazba - co dělat do budoucna líp a jinak 

ano 

Bez kontrol, plánování a zpětné vazby se nedají plánovat žádné akce. 

dobře a transparentně fungující organizace, která má u veřejnosti kladné 
povědomí a pro zřizovatele významný partner v prevenci kriminality ve městě. 

Dobře fungující organizace 

důslednosti 

Efektivita řízení a činností 
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efektivitě všech činností 
prevenci potíží a problémů 
spokojenosti zaměstnanců 
spokojenosti klientů 
spokojenosti zřizovatele 

Eliminace rizik, lepší plánování 

hledáním malých nedostatků je odstranění velkých průšvihů 
získání nových podnětů a nápadů 

Je to pro mě příliš široký pojem, navíc se jedná o malý DDM, kde neexistuje 
téměř nic z toho, na co se ptáte, resp. všechno se teprve bude vytvářet.  
Přinos: efektivita, výkony, kvalita 

Kdyby u nás fungoval tak jak má, bylo by to pozitivní. 

Kontrola činnosti, plnění plánů, vyhodnocení činnosti 

Kontrola dosahování krátkodobých i dlouhodobých cílů. 

kontrola je podstatná pro kvalitu práce 

kontrolní systémy by měly být nastaveny proto, aby vedoucí pracovník 
jednodušeji zkontroloval dosažených výsledků a cílů a zabránil zpětně 
opakování problémů 

kvalitě, bezpečnosti, zlepšování 

Kvalitní práce, možnost průběžné kontroly. 

kvalitní systém pro další práci, činnost 

lepší dokladovatelnosti efektivity práce 
v motivaci pracovníků 
v přehledu ředitele o fungování celé organizace 

lepší efektivita práce 

možnosti průběžně sledovat a kontrolovat vybrané činnosti. 

možnosti vyhodnocovat jednotlivé procesy, zlepšení výkonnosti pracovníků. 

Nalezení rizikových situací v chodu střediska. 

Neustálý přehled, včasné odhalení rizik. 

nevím 

odstranění zbytečných činnosti, náprava špatně fungujících postupů, zvýšení 
produktivity práce 

optimálním využití pracovníků i prostředků 

plnění úkolů ve stanovených termínech a efektivním hospodaření organizace s 
kladnými hospodářským výsledkem, pořádku a spokojenosti pracovního 
kolektivu, vyšší operativnosti. 

Pojmenování chyb, nedostatků, stanovení opatření vč. termínu na odstranění. 

Pravidelném přehledu o činnosti a plnění cílů organizace. 

prevenci vzniku nežádoucích situací 

průhlednosti systémů 

předcházení problémům 

přehled, vyvarování se chyb, eventuelní náprava 

přehledu o chodu organizace a stavu účetnictví 

Ředitel má přehled o fungování organizace, kontroly mají účel preventivní. 
Zaměstnanci ví, že budou kontrolováni a tak se snaží své úkoly plnit v 
termínech. 

správný chod organizace, vyvarování se chyb 

stanovení strategie organizace, zlepšení práce, hospodaření s finančními 
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prostředky, nastavení standardů organizace a jejich dodržování 

Systémové nastavení, zpětná vazba, efektivnější práce. 

ucelený pohled na stav organizace, stanovení cílů, rizik, hodnoceni, možnosti 
organizace 

v dobrém fungování organizace a poskytování kvalitních služeb 

V každou chvíli vím" na čem jsem "... 

v lepší funkčnosti SVČ, v oblasti personální, v lepší koordinaci práce SVČ apod. 

V malém počtu pracovníků z 90 % zbytečná administrativa a ztráta času. 

v možnosti včasné nápravy, minimalizace ztrát, eliminovat rizika 

V nastavení přesných pravidel, na kterých se podílí všichni zaměstnanci - určí si 
je sami, nestává se, aby je porušovali. Dvě zařízení - dva vedoucí složky, kteří 
řídí ostatní zaměstnance a 1x za 14 dní se scházejí (řešitelská porada) 
informují ředitele o dalším chodu organizace a vše dávají písemně (inovace, 
dílčí úkoly, plánování akcí, ŠVP, roční plán, schvalování nákupů v nastaveném 
finančním kontrolním systému atd.) 

v objektivním posouzení práce jednotlivých pracovníků, vyhodnocení výsledků 
popř. stanovení opravných opatření v organizaci práce 

v získání zpětné vazby a možnosti smysluplně ovlivnit probíhající nebo 
připravované procesy 

včasné odstranění chyb 
efektivní nástroj pro vedení organizace, plánování budoucích aktivit 

ve výkonech organizace, dodržování pravidel, zajištění bezpečnosti, 
osobní zodpovědnosti jednotlivých pracovníků apod. 

Viz odpovědi 3,4,5 na této straně. 

Výstupy z kontrol 

vztahy 

Zavádět propracovaný kontrolní systém v organizaci, kde se všichni pracovníci 
prakticky denně potkávají, sdílejí kanceláře a znají se dlouhá léta, považuji za 
plýtvání časem a energií všech zúčastněných.  
Pracovníci mnohem pozitivněji reagují na oceňování výsledků než na 
permanentní a promyšlenou kontrolu. 

zefektivnění práce, neopakování chyb, pracovníci mají pocit, že se nadřízený 
zajímá o jejich práci 

získání přehledu  
předcházení problémů a rizik 

získávané informace jsou nejdůležitějším zdrojem pro vyhodnocování kvality 
činnosti organizace 

zkvalitnění práce pedagogů, zpětná vazba s klienty, zjištění zájmů a nových 
trendů, předcházení problémovým situacím 

zlepšení a vyladění fungování organizace, odstranění chybných postupů 

zlepšení fungování organizace 

zvyšování kvality nabízených služeb 
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Příloha E 

Soupis všech původních odpovědí na otázku č. 19. 

- náklady kroužků 
- náklady na interní pracovníky 
- náklady na externí pracovníky 
- náklady na učební pomůcky 
- náklady na vybavenost SVČ 

- platy zaměstnanců 
- provozní prostředky organizace (energie, nájemné....) 

- pokrytí pravidelných aktivit 
- pokrytí víkendových aktivit 
- pokrytí mimořádných akcí 

- prostředky ze SR 
- prostředky od zřizovatele 
- vlastní zdroje 
- granty, projekty, sponzoring 

- provoz 
- rozvoj 
- personální náklady 

- provozní náklady jednotlivých středisek 
- mzdové náklady 

- provozní oblast (energie) 
- pedagogická 

1. mzdy a odvody 
2. pravidelné platby za energie a služby 
3. nákup vybavení pro činnost ZÚ 

dotace, 
příspěvky od členů, SVČ 

energie, 
opravy 

energie, opravy a údržba, materiální zabezpečení 

Finance nelze dobře plánovat vzhledem k příjmům od zřizovatele a jeho stálým 
změnám. 

financování pravidelné zájmové činnosti a příležitostných aktivit 

finanční zabezpečení provozu DDM 

Hlavní činnost, doplňková činnost, granty z rozpočtu města 

Hlavní činnost: 
1) náklady  
2) výnosy 
Doplňková činnost: 
1) náklady  
2) výnosy 

Každý rok jsou priority jiné 

komplexně 
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materiálně technické vybavení 
opravy-údržba zařízení 
MÚ - závazné ukazatele (energie, telefony, voda)nesmíme překročit 
Ostatní platby za provedenou práci (OPPP - exteráci, údržba zahrady, okolí 
zařízení i vnitřní opravy) 
Projekty, granty, sponzoři 

mohu mluvit pouze za 5měsíců (tam je jasná priorita správa budovy), v 
předchozím období nahodilé priority 

mzdové finance, finance na provoz 

mzdové náklady 
energie 

Mzdové náklady, náklady na provoz 

Mzdové prostředky z MŠMT, provozní náklady. 

mzdové prostředky 
prostředky na provoz zařízení 

Mzdové prostředky, Náklady na energie 

mzdové prostředky, 
provozní prostředky 

mzdy 

mzdy a OON, materiální vybavení 

mzdy a provoz 

MZDY 
PROVOZ 

mzdy, nájemné, energie 

mzdy, nájmy, energie, pomůcky, spotřební materiál pro činnost ZV i DDM, 
propagace 

mzdy, provoz, ...pravidelná činnost, externisté, akce, tábory, vizuální matriály - 
web, plakáty, pomůcky... 

Mzdy, provoz, energie, pomůcky a spotřební materiál pro výuku, propagace 

mzdy, služby, spotřební materiál 

mzdy, 
energie 

mzdy, 
náklady na provoz,  
investiční náklady 

mzdy, 
provoz, 
materiál, 
údržba budovy 

mzdy, náklady na energie - nájemné apod. 

náklady na běžný provoz (mzdové náklady, energie, materiál, služby...) 
možnosti z jiných zdrojů (projekty, sponzoři) 

náklady na energie 

náklady na energie a provoz 

nevím 

OOP, DVPP, provozní náklady, náklady na platy 

Osobní náklady 



V 
 

placení energií a pronájmů 
materiál na ZÚ 

plán oprav a údržby, nákup materiálu a pomůcek 

platy zaměstnanců, provozní prostředky, prostředky na vzdělávání 

platy zaměstnanců, 
provozní prostředky, 
údržba budovy 

platy, provoz 

platy, služby, pomůcky 

pokrytí nákladů na platy a dostatek financí na provoz 

pokrytí provozních prostředků, 
pokrytí všech platů 
možnosti tvorby rezerv, vlastních zdrojů 

Pokrytí přímých nákladů na vzdělávání - mzdy, odvody...... 
Provozní náklady.... energie, služby 

Pravidelná činnost, příležitostná činnost, výukové programy - zajištění z 
vlastních tržeb.  
Ostatní - dotace zřizovatele, ZK, sponzoring, projekty 

pravidelná zájmová činnost, platy, nájemné 

Pravidelná zájmová činnost, příležitostné a pobytové akce. 

pravidelnou činnost 

prostředky na opravy a rekonstrukce, 
prostředky na nákup DDHM 

provoz 

Provoz, mzdy, činnost, ostatní 

provoz, platy 

provoz, služby 

Provoz, 
Opravy, 
Nákupy 

provozní a mzdové náklady 

Přežít 

Příjmy a náklady ZÚ, příjmy a náklady táborů a akcí 

příjmy z vlastní činnosti, 
dotace od zřizovatele, 
granty 

přímé náklady - platy, ONIV, OON 
provozní náklady, 
investice 

-příspěvek zřizovatel 
-granty 
-vlastní zdroje 

příspěvek zřizovatele na činnost a energie formou závazných ukazatelů, 
příspěvek ze SR na mzdy, platby od účastníků činností, prostředky získané 
vlastní činností, finanční prostředky získané realizací projektů, sponzorské dary 

příspěvek zřizovatele, příspěvek MŠMT, vlastní zdroje 
náklady na pravidelnou činnost, náklady na táborovou činnost 
údržba a opravy, pomůcky 



V 
 

příspěvky za ZÚ, 
příspěvek od zřizovatele, 
příjem z doplňkové činnosti 

příspěvky ze státního rozpočtu na platy, OON, pojistné a další NIV, 
příspěvky od rodičů, 
příspěvek od zřizovatele 

rozpočet na mzdy a rozpočet na provoz 

stát, kraj, tržby, dotace evropský fondů, jiné dotace, 
dary 

státní příspěvek, 
příspěvek zřizovatele, 
vlastní zdroje 
- zápisné 
- nájmy 
- příjmy z činnosti kroužků (vystoupení), 
hospodářská činnost 

Státní rozpočet, mimorozpočtové zdroje, jiné zdroje financování 

vícezdrojové financování - jaké priority? vše je důležité 

Vlastní zdroje, příspěvek obce, zdroje od krajského úřadu. 

vlastní zdroje, 
příspěvek zřizovatele, 
grantová řízení 

všechny spolu souvisí 

všechny!!! 

Vybavení a pomoc financování zájmových útvarů (materiál, učební pomůcky) 
Oprava, údržba a vybavení turistické základny. 

výdaje - mzdy + OPPP, provoz 
příjmy - poplatky pravidelné zájmové činnosti + akce 

Z rozpočtu zřizovatele: 
1.položky spojené s provozem _energie, teplo, voda, telefony 
2.obnova inventáře 
3. vzdělávání ped. pracovníků 
4.materiál na činnost 
4. možné příjmy od klientů 
MŠMT: 1. platy interních a externích pracovníků 

Zabezpečení chodu kroužků, pravidelné činnosti, nepravidelných akcí, 
Platové zabezpečení, 
Běžná údržba, obnovování zařízení 

Zabezpečení pravidelné činnosti a další činnosti dle ŠVP, 
Energie, služby, tělocvičny, vybavení ZÚ, kluboven, propagace apod. 

Zajištění finančních prostředků na provoz organizace (teplo, el. energie, vodné, 
mzdy...) 

zajištění fungování zájmových útvarů 

zajištění provozu svč 

zajištění provozu zařízení, 
rozvoj a zajištění pravidelné zájmové činnosti, 
zajištění příležitostných tradičních akcí, 
zvelebování prostředí DDM 
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závazné ukazatele 
rozvoje a obnova vybavení kroužků, 
mzdové náklady externích spolupracovníků 

ZČ pravidelná, 
ZČ příležitostná, 
Táborová činnost a výjezdy, 
Soutěže, 
Výukové programy 

 


