
 

 

13          Přílohy 

13.1        Příloha 1 

 

Zaslání dotazníku ředitelům základních škol  

 

Vážená paní, 

Vážený pane, 

studuji na Pedagogické fakultě UK v Praze obor Školský management. Tématem mé 

bakalářské práce jsou Informační systémy v České školní inspekci a možnosti jejich 

využití. Informace, které mi poskytnete v rámci vyplnění dotazníku, jsou anonymní, budou 

sloužit jako podklad ke zpracování mé bakalářské práce. 

Vyplněné dotazníky prosím zašlete do 20. února 2013 na email: miluse.novakova@csicr.cz 

 

Děkuji Vám za spolupráci. 

Miluše Nováková 
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13.2 Příloha 2 

Dotazník pro ředitele základních škol 

 

1. Vaše základní škola je: 

a) úplná (1. – 9. ročník) 

b) neúplná (1. – 5. nebo 6. – 9. ročník) 

2. Využíváte webové stránky České školní inspekce? 

a) ano 

b) ne 

pokud ano jak často ……………………………… 

3. Pokud využíváte webové stránky České školní inspekce, zaškrtněte dvě nejčastější 

záložky a v nich dva nejčastější odkazy. 

a) Rodiče 

  na co se často ptáte 

  užitečné odkazy 

b) Učitelé a školy  

 na co se často ptáte 

 užitečné odkazy 

 záznamy o úrazech 

 testování žáků v 5. a 9. roč. 

c) Dokumenty 

 inspekční zprávy 

 plán hlavních úkolů 

 tematické zjištění 

 výroční zpráva 

 kritéria hodnocení 

d) Rychlá volba  

 úrazy 

 testování 

 inspekční zprávy 

4. Nejčastěji poskytujete tyto informace České školní inspekci: 

a) bleskového šetření 

b) hlášení o úrazech 

c) testování žáků 
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d) jiné (prosím uveďte) ……………………………………………… 

5. Při komunikaci s ČŠI nejčastěji využíváte (vyberte tři možnosti): 

a) webové stránky 

b) e-mail 

c) datovou schránku 

d) poštu 

e) telefon 

f) osobní návštěvu 

6. Předávání informací škole ze strany ČŠI je bezproblémové: 

ANO - NE 

 

7. Výhody v informačním systému ČŠI vůči škole (uveďte alespoň dvě výhody): 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

8. Nevýhody v informačním systému ČŠI vůči škole (uveďte alespoň dvě nevýhody):   

……………………………………................... 

………………………………………………… 

 

9. Navrhněte, co se má zlepšit v informačním systému vůči školám (uveďte alespoň 

dva návrhy). 

......................................................................... 

………………………………………………. 
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13.3 Příloha 3 

Dotazník pro školní inspektory: 

1. Jak jste dlouho zaměstnán/a v České školní inspekci? 

 do 6 let 

 6 -12 let 

 nad 12 let 

 

2. Který informační prostředek využíváte nejčastěji při svojí inspekční práci? 

(z uvedeného vyberte 3 nejčastější) 

 internet 

 intranet 

 GINIS 

 InspIS 

 e-mail 

 telefon 

 pošta 

 návštěva školy 

 porady 

 

3. Který z výše uvedených Vám poskytuje nejvíce informací při Vaší práci? 

....................................................................................................... 

4. Jaké jsou podle Vás výhody specializovaných informačních prostředků (InspIS, 

GINIS), uveďte od každého alespoň dvě výhody. 

…………………………………….                        

……………………………………. 

…………………………………….                            

.……………………………………. 

5. Jaké jsou podle Vás nevýhody specializovaných informačních prostředků (InspIS, 

GINIS), uveďte alespoň od každého dvě nevýhody. 

       …………………………………….                               

       ……………………………………. 

       …………………………………….                               

       .…………………………………… 
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6. Co navrhujete ke zlepšení vnitřního informačního systému v rámci Vašeho 

inspektorátu (uveďte dva návrhy)? 

       …………………………………….                          

       …………………………………… 

7. Co navrhujete ke zlepšení vnitřního informačního systému ČŠI? 

      ………………………………………………………………… 


