
Příloha č. 1 - Suburbanizace v České republice a zahraničí 

Obrázek č. 1: foto obec Zeleneč, Praha – východ  (zdroj: www.suburbanizace.cz) 
 

 

 

Obrázek č. 2 foto obec Nupaky, Praha – východ, plánovaná lokalita nové výstavby  
(zdroj: www.suburbanizace.cz) 
 

 

 

Obrázek č. 3 Suburbanizace v USA 
(zdroj: www.wikipadia.cz) 
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Příloha č. 2 - Prostředí školy (zdroj: Světlík, J. Marketingové řízení školy, s. 33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 - Systém kurikulárních dokumentů (zdroj RVPZV) 

 

Vnit řní vlivy 
Kvalita učitelů 
Kvalita vedení  
Kultura a klima 
školy 
Finanční situace 
Vybavení školy 
Umístění historie 
Image 

Mezoprostředí školy 

    Žáci  
    Rodiče 

Konkurence 
Resortní 
organizace 

 
 
 
Partneři 
MŠMT 

Zřizovatel  
Veřejnost 

   
 Vlivy politické 

 
  
 Vlivy ekonomické 

 
 
                  Vlivy kulturní 

 
     Vlivy demografické 
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Příloha č. 4 – Dotazník pro ředitele škol 

 

Vážená paní ředitelko, pane řediteli, 
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jmenuji se Jitka Záhrobská a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia na PedF UK, obor 
„Školský management“. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění přiloženého dotazníku, jehož 
vyhodnocení bude součástí mé závěrečné práce na téma: „Nové funkce škol v obcích ovlivněných 
suburbanizací “. Zároveň mi tímto pomůžete i v mém pracovním životě. Pokud byste měli zájem o 
výsledky mé práce, budu ráda, obrátíte-li se na mne.  Dotazník je anonymní a nepřesáhne 10 minut 
Vašeho času. Předem velice děkuji za jeho vyplnění a odeslání.  
 
1. Kolik základních škol je ve vaší obci? 
a) 1 
b) 2 
c) Více než 2 
 
2. Jaká je velikost vaší školy? 
a) 100 dětí 
b) 100-200 dětí 
c) 200-300 dětí 
d)  Více než 300 dětí 
 
3. Jaké (komunitní) služby poskytujete veřejnosti nad rámec standardního vzdělávání? (možnost více 
odpovědí) 
a) zájmové vzdělávání pro žáky škol 
b) zájmové vzdělávání pro širokou veřejnost – pravidelné kroužky, rekvalifikační kurzy 
c) jednorázové kurzy (ruční práce, první pomoc), přednášky pro dospělé  
d) společenské akce, dětské akce s účastí veřejnosti 
e) sportovní akce 
f) pronájem prostor (tělocvična, prostory školy) 
g) internet, knihovna 
h) sociální a zdravotní (péče o seniory a znevýhodněné občany) 
i) náplň volného času pro izolované skupiny obyvatel (teenageři, ženy na rod. dovolené) 
j) další, prosím uveďte 
 
4. Můžete posoudit jakou měrou se podílíte na vámi poskytovaných výše uvedených službách a akcích 
pro veřejnost ve srovnání s ostatními organizacemi v obci? 
a) 100 % 
b) 80 % 
c) 50 % 
d) 20 % 
e) nevím 
 
5. Jakou formou uskutečňujete služby podporující komunitní vzdělávání ?(možnost více odpovědí) 
a)  družina, školní klub 
b)  doplňková činnost školy 
c)  spolupráce s jinými subjekty uskutečňující zájmové vzdělávání (knihovna, DDM, středisko 
volného času, občanská sdružení, sportovní kluby aj.) 
d) jinou, prosím uveďte 
 
 
6. Uveďte prosím stručně v čem spatřujete výhodu a nevýhodu Vámi zvolené formy. 
Výhoda………………………………………………………………….. 
Nevýhoda……………………………………………………………….. 
 
7. Kdo se ve vaší škole zabývá plánováním a organizováním poskytování komunitních služeb? 
a) ředitel školy nebo zástupce ředitele 
b) určený zaměstnanec z řad pedagogických pracovníků (učitel, vychovatel) 
c) zaměstnanec: koordinátor komunitního vzdělávání nebo vedoucí doplňkové. činnosti 
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d) jiná možnost, prosím uveďte 
 
8. Jaká je spolupráce se zřizovatelem v oblasti služeb pro veřejnost?  
a) velmi dobrá-zřizovatel se podílí na organizaci a plánování 
b) standardní – zřizovatel akce podporuje, ale na organizaci se nepodílí 
c) špatná – zřizovatel nemá zájem o služby nad rámec základního vzdělávání 
d) nejistá – situace se mění v závislosti na politické situaci 
 
9. Spolupracujete s ostatními organizacemi v obci a koordinujete s nimi svoji činnost? 
a) ano, pravidelně 
b) ano, nepravidelně – podle typu akce 
c) ne 
 
10. Jaké jsou nejčastější problémy v poskytování komunitních služeb ? (možnost více odpovědí) 
a) nezájem občanů 
b) nedostatek finančních prostředků 
c) chybí podpora zřizovatele 
d) personální (zátěž vedení školy, nízká participace zaměstnanců,nedostatek kvalif. lektorů) 
e) malé zapojení rodičů a veřejnosti (dobrovolnická práce) 
f) malá kapacita prostor 
g) jiné, prosím uveďte 
 
11. Jaké využíváte zdroje financování pro komunitní a zájmové vzdělávání? (možnost více odpovědí) 
a) z rozpočtu školy  
b) samofinancování (vstupné, kurzovné) 
c) finanční příspěvky od zřizovatele 
d) sponzorské dary od místních firem 
e) využití projektů, grantů 
f) jiné, prosím uveďte 
 
12. Prosím odhadněte jaká je návštěvnost pořádaných akcí pro veřejnost 
a) více než 80 % obyvatel pro něž je akce určena 
b) přibližně 50%   -„- 
c) méně než 30 % -„- 
 
13. Jaká je obsazenost nabízených kroužků, kurzů? 
a) více než 80 % (naplněná kapacita) 
b) přibližně 50%  
c) méně než 30 % 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 5 – Dotazník pro starosty obcí 

Vážená paní starostko, pane starosto, 
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jmenuji se Jitka Záhrobská a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia na PedF UK, obor 
„Školský management“. Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění přiloženého dotazníku, jehož 
vyhodnocení bude součástí mé závěrečné práce na téma: Nové funkce škol v obcích ovlivněných 
suburbanizací “. Zároveň mi tímto pomůžete i v mém pracovním životě a v mé práci člena školské 
komise a zastupitelky obce Nehvizdy. Pokud byste měli zájem o výsledky mé práce, budu ráda, 
obrátíte-li se na mne.  Dotazník je anonymní a nepřesáhne 10 minut Vašeho času. Předem velice 
děkuji za jeho vyplnění a odeslání.  
 
1. Kolik obyvatel má vaše obec? 
a) do 2.000 
b) 2.000-8.000 
c) nad 8.000 
 
2. Kolik základních škol se nachází ve vaší obci, městě? 
a) 1 
b) 2 
c) 3 a více 
 
3. Došlo ve Vaší obci v posledních 10. letech k nárůstu počtu obyvatel? 
a) ano, velmi výrazně - polovina obyvatel obce jsou nově přistěhovaní 
b) ano, v přijatelné míře - počet nových obyvatel tvoří okolo 30% 
c) ano, v malé míře – počet nových obyvatel je do 20% 
d) ne 
   
4. Jaké nejvýraznější problémy vnímáte v souvislosti s nárůstem počtu obyvatel? (možnost více 

odpovědí) 
a) nedostatečná infrastruktura občanské vybavenosti (školky, školy) 
b) absence prostor pro společenské, kulturní akce a pro využití volného času 
c) integrace nových obyvatel: konflikty mezi původními obyvateli a novými rezidenty 
d) izolovanost určitých skupin obyvatel (senioři, rodiče na rod. dovolené, teenageři) 
e) nárůst sociálně patologických jevů (šikana, vandalismus, drogy) 
f) nedostatek finančních prostředků ze státního rozpočtu na podporu rozvoje  komunitních aktivit 
 
5. Jaké služby využívají občané ve Vaší obci?(možnost více odpovědí) 
a) zájmové vzdělávání pro žáky škol 
b) zájmové vzdělávání pro širokou veřejnost  
c) kurzy, přednášky pro dospělé 
d) společenské akce, dětské akce s účastí veřejnosti 
e) sportovní akce 
f) pronájem prostor pro veřejnost (tělocvična, prostory kluboven) 
g) internet, knihovna 
h) sociální a zdravotní (péče o seniory a znevýhodněné občany) 
i) náplň volného času pro izolované skupiny obyvatel (teenageři, ženy na rod. dovolené) 
j) další, prosím uveďte 
 
 
6. Jaký podíl mají uvedené organizace na uskutečňování výše uvedených služeb v obci? (veďte 
v procentech) 
a) škola 
b) ostatní organizace 
 (Sokol, hasiči, sportovní kluby, občanská sdružení, knihovny, DDM) 
 
7.Podporujete finančně tyto organizace v činnosti pro veřejnost? Jakou měrou? (uveďte v procentech) 
a) škola  
 b) ostatní organizace 
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 c) nepodporujeme 
 
8. Máte zájem aby komunitní služby poskytovala právě škola, jímž jste zřizovatelem?  
 a)ano, rozhodně 
 b)ano, ale míru aktivity si určuje ředitel školy 
 c) nezáleží na tom kdo je poskytovatelem služeb v obci 
 
9.    Jak hodnotíte spolupráci se školou?  
a) velmi dobrá - škola se aktivně podílí na životě v obci, vytváří nové projekty i pro širší veřejnost 
b) dobrá – škola plní výchovně vzdělávací funkci v rámci zákona, zajišťuje mimoškolní zájmovou 
činnost pro žáky školy, pořádá přibližně dvě akce do roka pro žáky a rodiče školy 
c) standardní – škola plní výchovně vzdělávací funkci v rámci zákona , do akcí se zapojí je-li k tomu 
vyzvána zřizovatelem, aktivně se do života v obci nezapojuje 
d) špatná – škola nemá zájem o zapojení veřejnosti a o jakékoliv aktivity nad rámec základního 
vzdělávání 
  
 
10. Mají obyvatelé obce zájem o společné akce, aktivity, kurzy, a ostatní uvedené služby? 
a)ano 
b)ne 
 
11. Jaká je návštěvnost akcí pro veřejnost? 
a) více než 80 % obyvatel 
b) přibližně 50% obyvatel 
c) méně než 30 % obyvatel 
 
12. Myslíte si, že budování pospolitosti (soudržnosti) v obci, naplnění volného času různých věkových 
skupin, vede ke snížení negativních jevů v důsledku suburbanizace( přistěhování lidí z měst na jejich 
okraj)? 
a)ano 
b)ne 
c)neumím posoudit 
 
13. Jakým způsobem koordinujete služby a pořádání akcí pro veřejnost? 
 
 
14. Zde máte možnost uvést jakékoliv postřehy či připomínky k uvedeným otázkám nebo k tématu 
pospolitosti, zapojení školy do života v obci či suburbanizace. 
 
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
Děkuji za vyplnění a Vaši pomoc, přeji krásný den. 
 

 

 

 


