
Příloha č. 1 

DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE A ŘEDITELKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL  

k bakalářské práci „Právní vědomí ředitele základní školy“ 

 

      Vážená paní ředitelko, pane řediteli,      

      jmenuji se Simona Korbelová, pracuji jako učitelka na jihočeské základní škole. V tomto roce 

dokončuji studium školského managementu na Univerzitě Karlově v Praze a připravuji se na obhajobu 

mé závěrečné práce „Právní vědomí ředitele základní školy“. Pro téma jsem se rozhodla proto, že ze 

své praxe a zkušenosti vím, jak nesnadné je sledovat stále se měnící a narůstající legislativu v našem 

oboru. Jsem si vědoma, jak velice jste vytíženi svými pracovními povinnostmi, přesto si Vás dovoluji 

formou níže uvedeného dotazníku požádat o pomoc při mapování aktuální situace, jak se jednotlivé 

základní školy vypořádávají s aplikací změn v právních předpisech, jak se ředitelé a ředitelky 

seznamují s novou legislativou. Dotazník je anonymní, údaje budou použity k samotnému zpracování 

práce a nebudou nijak zneužity. U otázek uzavřených máte na výběr z několika možných variant. Na 

otevřené otázky stačí stručná odpověď. Velmi bych uvítala Vaše osobní názory na tuto oblast.  

Děkuji Vám předem za Vaši ochotu a čas věnovaný dotazníku. 

 

1. Kolik je Vám let? 

a) 18 - 30 let 

b) 31 - 40 let 

c) 41 - 55 let 

d) 56 let a více  

2. Jaká je délka Vaší pedagogické praxe? 

a) 0 - 10 let 

b) 11 -15 let 

c) 16 - 20 let 

d) 21 let a více (upřesněte prosím) 

3. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené pedagogické vzdělání? 

a) střední s maturitou 



b) vyšší odborné 

c) vysokoškolské  

d) nemám pedagogické vzdělání 

4. Kolik let jste ve funkci ředitele (ředitelky) základní školy? 

a) 1 - 5 let 

b) 6 - 10 let 

c) 11 - 15 let 

d) 16 let a více (upřesněte prosím) 

5. Jaký typ školy řídíte? 

a) plně organizovanou základní školu 

b) základní školu pouze s 1. stupněm 

c) malotřídní školu 

6. Jaký je Váš styl řízení? 

a) direktivní (rozhodujete sám) 

b) demokratický (diskutujete se zaměstnanci) 

c) liberální (přátelský) 

d) volná uzda (každý si dělá, co chce) 

7. Jste seznamován(a) s právními předpisy? 

a) ne  

b) ano - prosím uveďte, kým: 

8. Jaká je podle Vás informovanost vedoucích pracovníků v oblasti právních předpisů ze strany 

MŠMT?  

a) vyčerpávající 

b) dostačující 

c) nedostatečná 

d) žádná 

9. Jsou Vám jako řediteli (ředitelce) poskytovány poradenské služby v oblasti práva jinou 

osobou či institucí ?  

a) ne 



b) ano - prosím uveďte, kým a jakým způsobem: 

10. Jednáte vždy v souladu s platnými zákony? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 

11. Uvažujete o zvyšování kvalifikace vysokoškolským studiem? 

a) ano 

b) pouze v případě, že další studium bude podmínkou setrvání ve funkci ŘŠ 

c) ne 

d) v žádném případě  

12.  Máte ve Vaší základní škole zpracovaný „Plán dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků“? 

a) ano 

b) ne 

13. Jaký je Váš vztah k dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků? 

a) je nezbytně potřebné pro pedagogy, proto ho vyžaduji  

b) podporuji ho 

c) je to věc každého učitele 

d) není nezbytně potřebné pro práci pedagogů 

14. Jaká školení týkající se školských právních předpisů nabízíte zaměstnancům?   

      Prosím vypište: 

15. Jakým způsobem seznamujete zaměstnance s jejich právy a povinnostmi při přijímání do 

pracovního poměru? 

a) při podepisování pracovní smlouvy důkladným rozborem  

b) nechám zaměstnance přečíst si pracovní smlouvu 

c) neseznamuji, vše ponechávám na zaměstnanci 

16. Seznamujete zaměstnance s novými právními předpisy pravidelně? 

a) ano 



b) jen pokud mne požádají 

c) neseznamuji 

17. Zajímají se Vaši zaměstnanci sami o informace v oblasti pracovněprávních  

      vztahů? 

a) ano 

b) pouze někteří zaměstnanci 

c) ne 

d) iniciativa je pouze na mé straně 

18. Jaké je podle Vás právní vědomí Vašich pedagogických pracovníků? 

a) dobré 

b) špatné 

c) nezajímá mě to 

19. Kdo z pedagogických pracovníků má podle Vás právní vědomí na nejvyšší úrovni? 

a) učitelé s delší pedagogickou praxí 

b) učitelé, kteří se vzdělávají a zvyšují si kvalifikaci  

c) nikdo z učitelů 

20. Kterou z uvedených oblastí považujete ve vedení školy za nejdůležitější a proč? 

a) oblast ekonomická 

b) oblast právní 

c) oblast mezilidských vztahů 

21. Vznikají v právní oblasti pro Vaši školu problémy? 

a) ne 

b) o žádných nevím 

c) ano - prosím uveďte: 

22. Zde můžete vyjádřit své názory, připomínky, popřípadě návrhy k danému tématu: 

 

 



 

 

 

 

 

 


