
Příloha č. 1 – dotazník 

 

1. Počet zaměstnanců školní jídelny včetně vedoucí ŠJ:  

 1 – 2    3 – 4         5 a více 

2. Jak hodnotíte vztahy ve školní jídelně?     

 převládají dobré vztahy a vzájemná spolupráce 

 neutrální, každý si hledí své práce 

 převážně napjaté vztahy 

Hodnocení:  vyhovuje     převážně mi vyhovuje     spíše mi nevyhovuje     nevyhovuje     

3. Jak hodnotíte styl řízení vedoucí/ho školní jídelny?    

 obousměrná komunikace se zaměstnanci, mám možnost vyjádřit svůj názor 

 direktivní styl řízení, nemám možnost vyjádřit svůj názor                     

 je spíše administrativní pracovník, vedoucí pracovník je ředitel/ka školy 

Hodnocení:  vyhovuje     převážně mi vyhovuje     spíše mi nevyhovuje     nevyhovuje 

4. Jak hodnotíte styl řízení ředitele/ředitelky školy?  

  obousměrná komunikace se zaměstnanci, mám možnost vyjádřit svůj názor 

    direktivní styl řízení, nemám možnost vyjádřit svůj názor                     

 nemohu posoudit, školní jídelnu řídí vedoucí školní jídelny 

Hodnocení:  vyhovuje     převážně mi vyhovuje     spíše mi nevyhovuje     nevyhovuje 

5. Jak hodnotíte vztahy s provozními zaměstnanci (uklízečky, školnice)? 

 převážně dobré vztahy 

 neutrální, každý si hledí své práce 

 převážně napjaté vztahy 

Hodnocení:  vyhovuje     převážně mi vyhovuje     spíše mi nevyhovuje     nevyhovuje   

6. Jak hodnotíte vztahy s pedagogickými zaměstnanci? 

 převážně dobré vztahy 

 neutrální, každý si hledí své práce 



 převážně napjaté vztahy 

Hodnocení:  vyhovuje     převážně mi vyhovuje     spíše mi nevyhovuje     nevyhovuje          

7. Jak hodnotíte informovanost o činnostech školy?  

 informace jsou přístupné každému zaměstnanci školy (nástěnky, porady) 

 vázne informovanost při operativních změnách 

 informace nejsou k dispozici 

Hodnocení:  vyhovuje     převážně mi vyhovuje     spíše mi nevyhovuje     nevyhovuje   

8. Jak hodnotíte podporu vlastní iniciativy?   

       vedení školy podporuje inovace ve stravování  

   upřednostňuje tradiční výběr a způsob přípravy pokrmů, inovacím se brání 

  vedení školy se nevyjadřuje k inovacím 

Hodnocení:  vyhovuje     převážně mi vyhovuje     spíše mi nevyhovuje     nevyhovuje        

9. Jak hodnotíte materiální podmínky k práci? 

 škola má moderně vybavenou kuchyň i zázemí pro zaměstnance školní jídelny  

 průběžně se vybavení ŠJ obnovuje 

 vybavení školní jídelny je zastaralé 

Hodnocení:  vyhovuje     převážně mi vyhovuje     spíše mi nevyhovuje     nevyhovuje  

10.    Jak vnímáte ohodnocení práce zaměstnanců školní jídelny?  

 odpovídající ohodnocení, nechybí pochvala za dobře odvedenou  práci 

 nemohu posoudit 

 nedostatečné ohodnocení, častější kritika než pochvala  

Hodnocení:  vyhovuje     převážně mi vyhovuje     spíše mi nevyhovuje     nevyhovuje 

11.   Jak jste spokojeni s řešením případných sporů? 

 spory jsou vedoucím pracovníkem řešeny objektivně 

 spory si zaměstnanci řeší sami, vedení školy nezasahuje  

 dochází k protěžování jednotlivců nebo skupin  



Hodnocení:  vyhovuje     převážně mi vyhovuje     spíše mi nevyhovuje     nevyhovuje 

12.   Jak hodnotíte kolektiv všech zaměstnanců jako pracovní tým v jedné škole? 

 jednotlivé skupiny zaměstnanců vzájemně spolupracují a tvoří tým  

 necítím se jako součást jednoho pracovního týmu, nevadí mi to  

 necítím se jako součást jednoho pracovního týmu, vadí mi to 

13.   Účastníte se setkávání zaměstnanců např. o Vánocích, při oslavách jubileí atd.? 

 účastním se  rád/a 

 účastním se, je to spíše povinnost 

 účastním se jen výjimečně  

14. Co nejvíce negativně ovlivňuje Vaší pracovní spokojenost? 

 vztahy mezi zaměstnanci 

 styl řízení vedoucího pracovníka (organizace práce, kontrola, vzájemná   

    komunikace)  

 řešení sporů mezi zaměstnanci  

 protěžování jednotlivců nebo skupin 

 necítím se rovnocenným zaměstnancem, moje práce není považována za důležitou 

 ohodnocení vlastní práce 

 pocit neinformovanosti 

 materiální zabezpečení (např.zima na pracovišti,poruchovost strojů,nedostatečné      

    zázemí..) 

 nemám možnost projevit při práci vlastní iniciativu a kreativitu 

 jiné důvody: …………………………………………………………………….. 

 

15. Celkové  klima v mateřské škole je z Vašeho pohledu:  

 dobré            spíše dobré              spíše horší             špatné 

 

 

 



Příloha č. 2 – průvodní dopis 

 

Vážená paní, vážený pane, 
 
 

jmenuji se Zdeňka Svobodová, pracuji jako vedoucí školní jídelny v MŠ 28. října 55 

v Příbrami a studuji na Karlově univerzitě obor školský management. Tématem mé závěrečné 

bakalářské práce je hodnocení klimatu MŠ z pohledu zaměstnanců školních jídelen 

v mateřských školách Středočeského kraje. 

Dovoluji si Vás proto požádat o vyplnění dotazníku všemi zaměstnanci Vaší školní 

jídelny a v přiložené obálce mi je prosím pošlete zpět. Jedná se o anonymní průzkum a 

výsledky budou zpracovány hromadně pro účely mé závěrečné práce.  

V dotazníku je 15 otázek, 2. – 11. otázka se skládá ze dvou částí. V první části si ze tří 

možností vyberete jednu, která nejvíce odpovídá  skutečnosti a v druhé části ohodnotíte, jak 

jste s tímto stavem spokojen/a  tím způsobem, že do prázdného čtverečku před nabízenou 

možností napíšete křížek. Na ostatní otázky odpovíte vždy jen jednou. 

Jakékoliv případné dotazy Vám ráda zodpovím, moje e-mailová adresa je: 

zdenkamarvanova@seznam.cz.  

Předem Vám velice děkuji za spolupráci, ráda bych Vás ještě požádala o zaslání 

vyplněných dotazníků zpět na moji adresu nejpozději do 16. 12. 2013. Obálku se zpáteční 

adresou a poštovní známkou jsem přiložila k dotazníkům. 

 

 
Přeji hezký den. 
 
 
Zdeňka Svobodová 
V Příbrami dne 2. 12. 2013 
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Příloha č. 5 – seznam zkratek 

 

MŠ – mateřská škola 

ŠJ – školní jídelna 

zam. - zaměstnanci 

 

 


