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Příloha č. 1: 

Dotazník k bakalářské práci na téma -  ZŘ stín nebo druhý ředitel? 

 

Vážení kolegové, 

 

dostává se vám do rukou dotazník k závěrečné bakalářské práci mého studia.  

Tato práce je zaměřena na definování postavení zástupců ředitele na středních odborných 

školách ve Středočeském kraji. 

Prosím vás o pomoc při vyplnění dotazníku, jedná se anonymní údaje, které budou využity 

pouze pro tuto práci. 

Děkuji za pochopení a spolupráci. 

 

S pozdravem Ing. Jana Křížová 

 

1.) Kolik let pracujete ve školství? 

 

2.) Jak dlouho ve funkci zástupce ředitele (dále jen ZŘ)? 

 

3.) Absolvoval (a) jste kvalifikační studium pro výkon své dnešní funkce? 

a) Ano 

b) Ne 

4.) Typ školy, na které pracujete:  

a) SOU 

b) SOŠ 

c) Oba typy 

5.) Počet žáku školy: 

 

6.) Počet tříd ve škole: 

 

7.) Jaké formy studia Vaše škola zajišťuje? 

a) Denní 



b) Večerní 

c) Dálková 

d) Distanční 

e) Kombinovaná 

 

8.) Počet zástupců ředitele ve Vaší škole? 

 

9.) Koho jmenoval ředitel statutárním zástupcem školy? 

a) ZŘ 

b) Ekonoma 

c) Jinou osobu, koho? ………………………………… 

10.) Probíhá komunikace mezi ZŘ a ředitelem školy i mimo pracovní porady? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Občas 

d) Pouze v závažných případech 

11.) Podílí se ZŘ na řešení problémů týkajících se provozu školy? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Pouze výjimečně 

12.) Jsou ředitelem akceptovány připomínky  ZŘ ,při řešení problémů? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Někdy 

13.) Ředitel školy bere do úvahy náměty dané ZŘ? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

14.) Při prezentování školy na veřejnosti vystupuje ředitel školy i se svými  

 zástupci? 

a) Ano 

b) Ne 

c) Občas  



15.) Přebírá ZŘ aktivitu při akcích školy (např. Den otevřených dveří, Burza škol)? 

a) Pouze, když ho ředitel vyzve 

b) Rozhodně ano 

c) Spíše ano 

d) Spíše ne 

16.) Čeho se tato aktivita týká? 

 

17.) Je ZŘ zván na jednání se zřizovatelem? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

18.) Kdo jedná se zákonnými zástupci žáků? 

a) Ředitel 

b) ZŘ 

c) Oba společně 

d) Výchovný poradce 

19.) Probíhají konflikty mezi ředitelem a ZŘ? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhoně ne 

20.) Jsou pouze pracovní? 

a) Ano 

b) Ne 

21.) Souhlasí ZŘ s rozhodnutím ředitele? 

a) Rozhodně ano 

b) Spíše ano 

c) Spíše ne 

d) Rozhodně ne 

22.) V případě konfliktu, kdo ustoupí?  

a) ZŘ 

b) Ř  

c) Oba se dohodnou 



d) Nikdo 

23.) Kdo v případě vážných problémů ve škole řeší tyto skutečnosti? 

a) Pouze ředitel 

b) Ředitel a jeho zástupci 

c) Pouze ZŘ 

d) Celé vedení školy 

e) Všichni pracovníci 

24.) Může ZŘ rozhodovat ve škole samostatně?  

a) Vždy 

b) vždy se souhlasem ředitele 

c) má omezenou pravomoc, danou ředitelem 

25.) Kdo ve škole zpracovává projekty? 

a) Ředitel 

b) ZŘ 

c) Ř a ZŘ 

d) Projektový manažer 

26.) Kdo ve škole zajišťuje průběh maturitních zkoušek? 

a) Ředitel 

b) ZŘ 

c) Komisař maturitních zkoušek 

d) Někdo jiný 

27.) Kdo seznamuje ostatní pracovníky s provozním a školním řádem? 

a) Ředitel 

b) ZŘ 

c) Nikdo, sami si studují 

d) Jiný způsob seznamování 

28.) Kdo kontroluje ostatní pracovníky ve škole? 

a) Ředitel 

b) ZŘ 

c) Každý má rozdělenou pravomoc ke kontrole 

d) Nikdo je nekontroluje 

29.) Kdo zodpovídá za organizaci výuky ve škole? 

a) Ředitel 

b) ZŘ 



c) Někdo jiný 

30.) Kdo ve škole navrhuje, jaké formy studia bude škola zajišťovat? 

a) Ředitel 

b) ZŘ 

c) Předmětové komise 

d) Někdo jiný 

31.) Kdo definuje vize školy? 

a) Ředitel 

b) ZŘ 

c) Všichni zaměstnanci 

d) Pouze pedagogičtí pracovníci 

32.) Pomocí škály 1-5 (jako klasifikačních stupňů) sami ohodnoťte spolupráci 

 mezi ZŘ a ředitelem školy 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 

 

Pracovní náplň - vzor 

 

Výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků žáků na 

střední škole. 

Povinnosti zástupce ředitele pro teoretickou výchovu a statutárního zástupce ředitele 

jsou stanoveny pracovním řádem pro pedagogické pracovníky, ZP a dále plní úkoly 

vyplývající z pracovně právních vztahů  

- je přímo podřízen řediteli  

- řídí a kontroluje podřízené pracovníky přiřazené mu dle organizačního schématu školy 

po stránce organizační i metodické 

- zúčastňuje se porad vedení školy 

- řídí a zajišťuje přípravu školního roku na úseku teoretické výchovy 

- sestavuje rozvrh hodin školy 

- zodpovídá za vypracování tematických plánů pro jednotlivé vyučovací předměty na 

příslušný školní rok podle učebních osnov s přihlédnutím k základnímu a 

specifickému učivu a individuálním zvláštnostem žáků. Úpravu učiva může provést 

pouze se souhlasem ředitele  

- zajišťuje suplování za nepřítomné učitele 

- spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky při zajišťování výchovně 

vzdělávacího procesu 

- spolupracuje s výchovným poradcem školy zejména při řešení situací s problémovými 

žáky 

- dbá dodržování školního a vnitřního řádu  

- podílí se na náboru žáků  

- zajišťuje řádnou přípravu a průběh závěrečných zkoušek  

- zajišťuje řádnou přípravu a průběh maturitních zkoušek  

- podílí se vypracování ročního plánu školy 

- vypracovává potřebné písemné podklady pro nadřízené orgány 

- zajišťuje dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle příslušných předpisů 

na svěřeném úseku 

- po ukončení školního roku zodpovídá za uložení předepsaných písemností do archivu 

škol 



- zodpovídá za řádné vedení předepsané pedagogické dokumentace 

- dohlíží nezajištění pedagogického dozoru nad žáky v učilišti před vyučování, po 

vyučování o přestávkách, při přechodu žáků z jedné do druhé budovy, do ŠJ apod. 

podle jím vypracovaného rozvrhu pedagogického dozoru (schváleno ředitelem) 

- zajišťuje podle pokynů ředitele a zvláštních předpisů (kurzy, exkurze, společně 

prospěšné práce apod.) a jiné činnosti dle osnov a akcí organizovaných učilištěm 

- organizuje a zabezpečuje pedagogické porady 

- v pracovní době stanovené právními předpisy vykonává přímou vyučovací činnost, 

připravuje se na ni, koná práce bezprostředně s ní související a koná další práce, které 

vyplývají z organizace vzdělání a výchov 

- je povinen být ve škole v době stanovené jeho rozvrhem hodin, v době porad a schůzí 

svolaných ředitelem školy, při konzultacích s rodiči žáků, mimotřídní práci se žáky a 

v jiných případech stanovených ředitelem, které vyžadují jeho přítomnost 

- zajišťuje činnost metodických orgánů školy 

- zodpovídá za svěřený majetek na základě hmotné odpovědnosti včetně zajištění proti 

ztrátám a dbá na zamykání určených prostor 

- vykonává další práce související s jeho pracovním zařazením dle pokynů ředitele 

školy 

- v případě nepřítomnosti ředitele jej zastupuje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3  

 

Seznam zákonů, vyhlášek a nařízení 

 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon)  

Vyhláška MŠMT ČR č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři  

Vyhláška MŠMT ČR č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou 

zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a 

mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu 

přípravy na povolání  

Vyhláška MŠMT ČR č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách 

závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem  

Vyhláška MŠMT ČR č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

Vyhláška MŠMT ČR č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a 

provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení 

Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke 

vzdělávání ve středních školách  

Vnitřní řád školy 

Organizační řád školy 

Pracovní řád pro pedagogické pracovníky školy 

Školní řád  

Provozní řád  

Směrnice ředitele školy 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 

 

Přehled zapojených škol do výzkumu 

 

1.)    Střední odborné učiliště, Hluboš 178, Hluboš 178, 262 22 

2.)    SOŠ a SOU Beroun – Hlinky, Okružní 1404, 266 73 Beroun 

3.)    SOŠ a SOU dopravní Čáslav, Aug. Sedláčka 1145, 286 01 Čáslav 

4.)    SPŠ a VOŠ Kladno, Jana Palacha 1840,272 01 Kladno 

5.)    SOŠ a SOU Neratovice, Školní 664, 277 11 Neratovice 

6.)    ISŠT Mělník, K učilišti 2566,276 01 Mělník 

7.)    SOŠ A SOU, Zámek 1, 258 01 Vlašim 

8.)    Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno, 261 01 Příbram 

9.)    ŠKODA AUTO a.s. SOU strojírenské, Václava Klimenta 869, 293 01 Mladá Boleslav  

10.) SOŠ a SOU, Palackého náměstí 100, 268 01 Hořovice  
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