
                                     Výzkumné otázky pro ředitelky/ředitele škol
příloha č. 1

Druh školy ZŠ + MŠ MŠ ZŠ

Zřizovatel školy obec do 
1000 obyv

obec nad 
1000 obyv

Počet tříd ve škole MŠ ZŠ

Využití kapacity školy MŠ ZŠ

Nejvyšší/nejnižší počet dětí/žáků ve třídě MŠ ZŠ

nejnižší

nejvyšší

Byla škole udělena výjimka z nejvyššího/nejnižšího počtu žáků? MŠ ZŠ

nejnižší

nejvyšší

Vymezuje zřizovací listina aktuální soupis svěřeného majetku, způsob nakládání s ním? ano ne

Seznámil ředitel PO zřizovatele se školním vzdělávacím programem? ano ne

ŠVP předložen zřizovateli v listinné podobě

ŠVP dokument zaslán zřizovateli elektronicky

ŠVP odprezentován na zasedání zastupitelstva

Seznámil ředitel PO zřizovatele s vizí školy, strategickými cíli? ano ne
dokumenty předloženy v rámci ŠVP stejným způsobem

Předkládá ředitel PO každoročně zřizovateli výroční zprávu či jinou formu ano ne

hodnocení předloženo zřizovateli v listinné podobě

hodnocení odesláno zřizovateli elektronicky

hodnocení prezentováno na zasedání zastupitelstva

Jakým způsobem ředitel PO komunikuje se zřizovatelem návrh provozního rozpočtu/

příspěvek na provoz?

návrh rozpočtu předložen starostovi/radním v listinné podobě

návrh rozpočtu zaslán starostovi/radním v elektronické podobě

návrh rozpočtu prezentován na zasedání zastupitelstva

Sděluje zřizovatel schválený příspěvek na provoz řediteli před začátkem roku? ano ne

Jakou formu závazných ukazatelů rozpočtu stanoví zřizovatel PO? ΣN, ΣV rozpis N,V splatnost
suma nákladů a výnosů / rozpis nákladů a výnosů / periodicita splatnosti

Roční příspěvek zřizovatele na provoz PO v posledních dvou letech? 2011 2012

Je výše provozního příspěvku pro PO dostačující? ano ne

15
Pokud ne, jakou výši příspěvku ředitel PO navrhuje?

Zná ředitel PO celkový roční rozpočet zřizovatele? ano ne

Akceptuje zřizovatel návrh ředitele PO na rozdělení hospodářského výsledku do fondů? ano ne

1

hodnocení školy?

uveďte číslici v %

12

4

5

6

7

                                                                                       pokud ano, uveďte přibližnou výši rozpočtu zřizovatele v tis. Kč

uveďtě výši ročních příspěvků v tis. Kč

3

2
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Vykonává zřizovatel finanční kontrolu PO alespoň jedenkrát ročně? ano ne

finanční/kontrolní výbor zastupitelstva

zaměstnanci ekonomického úseku obecního úřadu

jiné pověřené osoby mimo obecní úřad

využití provozního příspěvku - hospodárnost, účelnost

dodržování právních předpisů, vnitřní kontrolní systém

hospodaření s majetkem - evidence, inventarizace 

hospodaření s fondy školy (fond odměn, rezervní fond, invetiční fond, FKSP)

zůstatky finančních prostředků (pokladna, banka)

Zasahuje zřizovatel do kompetencí ředitele PO v oblasti financování? ano ne

Odměňuje zřizovatel ředitele PO z rozpočtu obce? ano ne

Navštěvují zástupci zřizovatele PO? ano ne

v průběhu roku v pravidelných intervalech

v rámci akcí pořádaných školou na pozvání ředitele

Účastní se ředitel PO zasedání zastupitelstva obce? ano ne

jako zastupitel

jako občan obce 

jako host na pozvání zřizovatele

Preferovali byste návrat ke školským úřadům, kdy zřizovateli nebyly obce? ano ne

Komentáře, poznámky, názory:                     v případě potřeby vepište text komentující jakoukoli výzkumnou otázku                                      
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Výkon finanční kontroly v PO provádí?                       

Obsahové zaměření finanční kontroly v PO?
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                                     Výzkumné otázky pro zřizovatele škol

příloha č. 2

Zřizovatel školy obec do 
1000 obyv

obec nad 
1000 obyv

Druh školy ZŠ + MŠ MŠ ZŠ

uveďte počet zřizovaných škol

Využití kapacity školy MŠ ZŠ

Rozhodl zřizovatel v posledních 5 letech o zřízení /zrušení školy? MŠ ZŠ

zřízení

zrušení

Vymezuje zřizovací listina aktuální soupis svěřeného majetku, způsob nakládání s ním? ano ne

Seznámil ředitel PO zřizovatele se školním vzdělávacím programem? ano ne

ŠVP předložen zřizovateli v listinné podobě

ŠVP dokument zaslán zřizovateli elektronicky

ŠVP odprezentován na zasedání zastupitelstva

Seznámil ředitel PO zřizovatele s vizí školy, strategickými cíli? ano ne
dokumenty předloženy v rámci ŠVP stejným způsobem

Předkládá ředitel PO každoročně zřizovateli výroční zprávu či jinou formu ano ne

hodnocení předloženo zřizovateli v listinné podobě

hodnocení odesláno zřizovateli elektronicky

hodnocení prezentováno na zasedání zastupitelstva

Jakým způsobem ředitel PO komunikuje se zřizovatelem návrh provozního rozpočtu/

příspěvek na provoz?

návrh rozpočtu předložen starostovi/radním v listinné podobě

návrh rozpočtu zaslán starostovi/radním v elektronické podobě

návrh rozpočtu prezentován na zasedání zastupitelstva

Sděluje zřizovatel schválený příspěvek na provoz řediteli před začátkem roku? ano ne

Jakou formu závazných ukazatelů rozpočtu stanoví zřizovatel PO? ΣN, ΣV rozpis N,V splatnost
suma nákladů a výnosů / rozpis nákladů a výnosů / periodicita splatnosti

Roční příspěvek zřizovatele na provoz PO v posledních dvou letech? zvýšení snížení nezměněn

uveďte dle počtu škol

Je financování školy/škol pro obec zatěžující? ano ne
13

Akceptuje zřizovatel návrh ředitele PO na rozdělení hospodářského výsledku do fondů? ano ne

Vykonává zřizovatel finanční kontrolu PO alespoň jedenkrát ročně? ano ne

finanční/kontrolní výbor zastupitelstva

zaměstnanci ekonomického úseku obecního úřadu

jiné pověřené osoby mimo obecní úřad

využití provozního příspěvku - hospodárnost, účelnost

dodržování právních předpisů, vnitřní kontrolní systém

hospodaření s majetkem - evidence, inventarizace 

hospodaření s fondy školy (fond odměn, rezervní fond, invetiční fond, FKSP)

zůstatky finančních prostředků (pokladna, banka)

Zasahuje zřizovatel do kompetencí ředitele PO v oblasti financování? ano ne

Odměňuje zřizovatel ředitele PO z rozpočtu obce? ano ne

Navštěvují zástupci zřizovatele PO? ano ne

v průběhu roku v pravidelných intervalech

v rámci akcí pořádaných školou na pozvání ředitele
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3 uveďte číslici v %
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hodnocení školy?
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Výkon finanční kontroly v PO provádí?                       
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Obsahové zaměření finanční kontroly v PO?
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Účastní se ředitel PO zasedání zastupitelstva obce? ano ne

jako zastupitel
jako občan obce 

jako host na pozvání zřizovatele

Preferovali byste návrat ke školským úřadům, kdy zřizovateli nebyly obce? ano ne

Komentáře, poznámky, názory:                     v případě potřeby vepište text komentující jakoukoli výzkumnou otázku                                      
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Komentáře, poznámky, názory:                     v případě potřeby vepište text komentující jakoukoli výzkumnou otázku                                      





Komentáře, poznámky, názory:                     v případě potřeby vepište text komentující jakoukoli výzkumnou otázku                                      


