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Přílohy 

Příloha č. 1: Informovaný souhlas s výzkumným rozhovorem (text) 

 

Informovaný souhlas s výzkumným rozhovorem 

Byla jste požádána o rozhovor v rámci sběru dat pro bakalářskou práci s názvem 

Zřizovatelé základních škol v optice vzdělávací politiky, kterou vedu na FSV UK. 

Důvěrnost informací 

S vaším svolením bude tento rozhovor nahráván. Nahraný rozhovor bude přepsán a 

použit pro analýzu. Ani zvuková ani textová forma rozhovoru nebude žádným 

způsobem jako celek zveřejněna a veškeré citace, které budou v rámci výstupů 

výzkumu použity, nebudou obsahovat Vaše jméno ani jméno Vašeho 

zaměstnavatele. V práci nebudou uvedeny žádné údaje, které by Vás mohly 

identifikovat. 

Vaše rozhodnutí je pro mě závazné. 

Prosím o Váš souhlas s provedením rozhovoru za výše uvedených podmínek. Vaše 

účast na rozhovoru je dobrovolná a můžete ji kdykoli v jeho průběhu přerušit. 

Pokud budete mít jakékoli další dotazy ohledně tohoto výzkumu či rozhovoru, 

kontaktujte mě, prosím, na níže uvedené adrese. 

 

 

 

 

Datum konání rozhovoru:  

 podpis........................................................  

 

Kontakt:  

Kristina Andresová 
kristinaandresova@seznam.cz 
728 541 834 

 

 

 

 

mailto:kristinaandresova@seznam.cz
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Příloha č. 2: Scénář polostrukturovaného osobního rozhovoru pro zřizovatel 

základních škol 

 

Scénář rozhovoru pro zřizovatele základních škol  

1) Představení se, poděkování za věnovaný čas a za účast v mé práci, uvolnění 

atmosféry, prosba o nahrání rozhovoru, nabídka anonymizace respondenta  

cca 5 minut 

 

2) Uvedení mé práce – čím se zabývá, co se pokusím zjistit, atd. 

cca 5 minut 

 

3) Zahřívací otázky –  Jak dlouho se respondent pohybuje v daném oboru? 

   Považuje dobré vztahy mezi zřizovatelem a školou za 

důležité?  

cca 5 minut 

 

4) Hlavní část rozhovoru 

 

Otázky mířící na strukturu zřizovatele 

 Tedy otázky zabývající se odborem školství v dané obci, okolnosti vzniku 

samostatného  odboru školství, rozdělení agendy v daném odboru, atd. 

 

1) Kdo konkrétně podepisoval zřizovací listinu pro základní školu/ školy? 

2) Kolik škol tato obec zřizuje? 

3) Má obec vlastní odbor školství?  

 Pokud ano, při kolikáté zřizované školy odbor vznikl?  

 Pokud ne, z jakého důvodu nevznikl? Není potřeba/ Nejsou na něj finance/ 

 Přednost mají jiné záležitosti obce/atd.? 

4) Stará se o všechny zřizované základní školy ten samý okruh lidí?  

5) Jsou různé role ohledně zřizovaných základních škol rozděleny různým lidem? 

 Pokud ano, spolupracují spolu tito lidé, nebo pracují nezávisle na   

 sobě?  
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6) Myslíte, že to je dobrý systém? Jak by měl podle Vás vypadat v ideálním 

případě? 

   

Otázky mířící na mechanismy vlivu zřizovatele 

 V této části rozhovoru se budu snažit rozkrýt, jak přesně zřizovatel 

ovlivňuje danou školu. 

 

1) Angažujete se (jako zřizovatel) v chodu školy? 

2) Považujete školní radu za důležitý a/nebo užitečný orgán?  

3) Popište, prosím, jak funguje účast ve školské radě – k jakým informacím se 

dostanete, zda vám účast v ní připadá přínosná, jaký je výsledek jejich zasedání, 

atd. 

4) Máte pocit, že pomocí školské rady je možné významně zasáhnout do chodu 

školy?  

5) Kontroluje zřizovatel dodržování rámcového, resp. národního vzdělávacího 

programu?  

 Pokud ano, jak tato kontrola probíhá? 

6) Jakou váhu přikládá zřizovatel výroční zprávě o činnosti školy? 

7) Sleduje zřizovatel výsledky vlastního hodnocení školy?  

8) Uskutečňuje zřizovatel své vlastní hodnocení školy?  

 Pokud ano, jak hodnocení probíhá? K čemu má hodnocení sloužit?  

9) Jaké máte zkušenosti s konkurzy na ředitele? Jste s finálním výběrem spokojena?  

10) Stalo se někdy, že byl nakonec zvolen kandidát, který z výběrového řízení 

nevyšel jako nejvhodnější kandidát?  

11) Jsou ředitelé, kteří jsou jmenováni bez ohledu na pořadí v konkurzu, stejně 

kvalitní jako ti, kteří byli jmenováni v souladu s konkurzem? 

 

Otázky zabývající se komunikací mezi zřizovatelem a školou 

1) Jak často probíhá komunikace mezi zřizovatelem a školou?  

2) O jaké záležitosti se většinou jedná?  

3) Je vzájemná komunikace na striktně formální úrovni, nebo obsahuje i neformální 

zprávy? 

4) Považujete Vy (jakožto „zřizovatel“) vztahy se školou obecně za dobré, špatné, 
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nebo  neutrální?  

5) Došlo někdy k významnějším neshodám mezi zřizovatelem a školou? Čeho se 

problém týká/ týkal? Podařilo se ho vyřešit, nebo je tato oblast trvale „citlivá?“  

  

Závěrečné otázky 

- Zda jsem na něco nezapomněla, zda by se respondent sám k něčemu vyjádřil, zda 

něco považuje za důležitější než něco jiného, atd. 

Samozřejmě následuje srdečné poděkování a nabídka zaslání práce po její obhájení.  
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Příloha č. 3: Ukázka přepisu sebraných rozhovorů  

Zřizovatel: „Odbor školství má na starosti hlavně ten provoz, to znamená to 

hospodaření, prostředky toho zřizovatele. Nezajímá nás výchovně-vzdělávací 

proces, ten my ani neovlivňujeme, ani ho neřídíme ani ho nekontrolujeme... no a 

my těm školám dáváme nějaký provozní příspěvek, takže kontrolujeme – 

projednáváme s nima - návrh rozpočtu, schvalujeme jim rozpočet, jakej oni od toho 

města dostanou , výsledky hospodaření a takové ty provozní záležitosti.“ 

Já: „Takže do samotné výuky vůbec nezasahujete?“ 

Zřizovatel:“Nenenene, to je na ředitelích, oni si zodpovídají za tuhletu oblast a my 

jí ani nemůžeme kontrolovat, takže když sem rodič jde stěžovat na to, jak se jeho 

dítěti děje něco ve výuce, tak my je odkazujeme „Musíte jinam, my nejsme ten 

orgán, který tyhle věci řeší.“ Samozřejmě, kdyby se jim nelíbilo, že třeba ve 

škole...já nevim...málo topí, tak to už souvisí s tím provozem, ne s tou výukou.“ 

Já:“ Výborně. Já jsem se také v zákoně dočetla, že když Česká školní inspekce 

přijde na nějaký nedostatek, tak je na Vás, abyste to řešili, na zřizovateli.“ 

Zřizovatel: „No, takhle – oni nám to dávají na vědomí, a chtějí od nás, jakým 

způsobem se to dál řešilo. Ale oni taky dostávají daleko více těch podnětů, takže 

oni si z toho taky vyberou jenom to, k čemu mají kompetenci, něco třeba předají 

zřizovateli. Uvedu příklad – třeba na jedné škole měli špatně nastavený systém, 

takže když dítě přišlo třeba od doktora, tak pak muselo dlouho čekat před 

školou..tak tohle my dokážeme řešit – pozveme si ředitele a řekneme mu, že 

v tomhle zabezpečení by měl něco udělat. Ale, pak nám Inspekce pošle i nějakou 

zprávu, že tohle řešili, na tohle a na tamto upozornili, takže my to pak s ředitelem 

dořešíme tak, že si ho vezmeme a říkáme „Podívejte, inspekce chtěla tohle a tamto 

a co jste s tím udělal nebo neudělal.“ Takže mi jim pak dáváme nějakou zpětnou 

vazbu, jakým způsobem to ředitelé vyřešili.“ 

Já: „Ještě by mě zajímalo, když se tedy bavíme o základních školách, tak součást té 

mé práce je zjistit počet škol, kdy se už obci vyplatí zřídit samostatný odbor 

školství? Dokážete to takhle zpětně určit?“ 

Zřizovatel: „Ono, to nedokážu říct, ale my jsme těch škol měli víc...vlastně tenhle 

odbor vzniknul vlastně roku 2003 i v souvislosti s tim, jak proběhla reforma tý 

veřejný správy a byly zrušený okresní úřady, takže od roku 2003 funguje tady ten 
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náš odbor. Samozřejmě organizačně se taky trošičku proměnil, ale v tý době jsme 

měli víc škol a pak jsme je museli zrušit, protože dětí bylo méně a v tu chvíli se 

zřizovateli třeba vyplatí nějakou tu školu zrušit, protože opravdu ten provoz je 

náročný...“ 

Já: A když jste u toho provozu, máte pocit, že jste přepracovaní, nebo že těch 

povinností je neúnosně mnoho, nebo máte pocit, že to je relativně v pořádku?“ 

Zřizovatel: Podívejte, nám třeba teď odchází ekonomka a to zrovna je místo, kde by 

se uživili možná i dva lidi. Ty školy si zvykly na to, že jim poskytujeme komfort i 

v téhle oblasti, že jim vlastně i metodicky pomáháme, že ty ekonomky jim 

pomáhaj. A tady je jednak agenda toho odboru jako takovýho, protože každý odbor 

má taky svůj rozpočet samozřejmě, a jednak je tady agenda všech těch škol. A ta 

ekonomka se stará o všechno, o všechny příspěvkové organizace, takže toho je pak 

i víc než jen těch základních škol, a ona má určité úkony, které prostě proběhnout 

musí, takže konkrétně tohle místo je kritické, to bych rovnou mohla rozdělit na 

dvě... Já to tedy ještě vyjmenuji, kdo tu všechno je na odboru. Tak u nás jsem já 

jako vedoucí odboru. Pak je tady jedno místo státní správy na odboru, to znamená 

ten rozpočet na mzdy, který posílá kraj, a je to pro tu pověřenou obec, to znamená, 

že k nám spadají ještě další obce. Pak je tady personalista, který se stará o ředitele, 

protože my ve vztahu k nim vystupujeme jako zaměstnavatelé, takže tam spadají 

konkurzy, platové výměry... A pak máme 3 referentky, které mají sloučenou pozici 

referentek majetku a kontroly vůči těm organizacím. Oni mají ve výpůjčce náš 

majetek, budovy a všechen nemovitý majetek mají školy ve výpůjčce a my vlastně 

sledujeme, jak oni se nám o něj staraj.  

 

 

 

 

 

 

 


