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Přílohy 

 

Příloha č.1: Republikové normativy školských zařízení zřizovaných obcemi 

Republikové normativy školských zařízení zřizovaných obcemi na rok 2015, 

uváděné v Kč na žáka 

 
Neinvestiční 

výdaje 

Mzdové 

prostředky 

Ostatní 

neinvestiční výdaje 

Věk. kat. 3-5 let 39 235 38 735 500 

Věk. kat. 6-14 let 50 423 49 338 1 085 

Zdroj: MŠMT 

 

 

 

 

Příloha č.2: Republikové normativy školských zařízení zřizovaných soukromými  

právnickými osobami 

Republikové normativy školských zařízení zřizovaných soukromými právnickými 

osobami na rok 2015, uváděné v Kč na žáka 

 
Neinvestiční 

výdaje 

Mzdové 

prostředky 

Ostatní 

neinvestiční výdaje 

MŠ s celodenním 

provozem 16-50 dětí 
34 409 25 315 234 

MŠ s celodenním 

provozem 51-75 dětí 
33 645 24 750 232 

Zdroj: MŠMT 
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Příloha č. 3: Otázky - polostrukturovaný rozhovor se zástupci obcí 

Jaká zařízení péče o děti se nacházejí ve Vašem městě? 

Jaký je v současné době počet odmítnutých žádostí o přijetí do MŠ? Jak se změnil stav 

odmítnutých žádostí za poslední 3 roky? Jaká jste zavedli opatření pro zlepšení této 

situace? Jaká vidíte řešení do budoucna, co týče problematiky nedostatku míst v MŠ? 

Vidíte alternativní formy péče o dítě jako úspěšný prostředek pro řešení nedostatku míst 

v MŠ? 

Změnil se počet odmítnutých žádostí s příchodem alternativních předškolních zařízení 

do Vašeho města? 

Pociťujete ve Vašem městě zájem o alternativní zařízení péče o děti ze strany rodičů 

nebo je to spíše volba „nutného zla“ pokud se dítě nedostane do veřejné (obecní) 

školky? 

Jak hodnotíte tuto situaci v porovnání s ostatními okolními městy?  

Jakým způsobem jsou rozdělovány finance pro MŠ?  

Jsou veřejné MŠ finančně podporovány ještě jiným způsobem než základními 

financemi pro chod zařízení, který umožňuje snížit školné na minimum? 

Máte pocit, že se zavedením bezplatného posledního roku v předškolních zařízeních se 

změnil zájem o návštěvu MŠ? Registrujete nějaké změny (příznivé či nepříznivé) od 

zavedení tohoto zákona ( o bezplatném (povinném) posledním roku v předškolních 

zařízeních před zahájením školní docházky)? 

Jakým způsobem je možné podporovat soukromé MŠ, které jsou soukromými 

zřizovateli? Jaké jsou podmínky pro dotace či jinou finanční podporu? Například 

pronajímá město soukromým MŠ pozemky či budovy? 

Jakým způsobem obec (město) podporuje nebo ovlivňuje chod jednotlivých 

předškolních zařízení vzhledem k potřebám rodičů (tedy v rámci slaďování 

rodičovských a pracovních rolí)? Jak se tato podpora liší v rámci jednotlivých typů 

zařízení?  

Může obec podporovat MŠ ještě v jiných ohledech, než jsou finance? Například 

dostupnost do jednotlivých zařízení (podpora v dojíždění, zřízení autobusové linky 

apod.)? Může obec ovlivnit nějakým způsobem například provozní dobu zařízení? 

Podporuje obec nějakým způsobem rodiče při slaďování jejich rodičovských a 

pracovních rolí (mimo působnost mateřské školy)? 
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Příloha č. 4: Otázky – polostrukturovaný rozhovor s řediteli MŠ 

Kolik máte v současné době dětí v MŠ? Máte plný stav? 

V jakém věkovém zastoupení jsou děti ve Vaší MŠ? 

Jaká jsou kritéria vaší MŠ pro přijetí nových dětí? 

Pociťujete ve Vaší MŠ problém nedostatku míst (musíte odmítat žádosti rodičů o přijetí 

dítěte do MŠ)? Jaký je počet odmítnutých žádostí ve Vaší školce? Měli jste tento 

problém v posledních třech letech? 

Jak vnímáte bezplatný poslední rok docházky v předškolních zařízeních? Ovlivnilo toto 

opatření nějakým způsobem počet odmítnutých žádostí? 

Jaká je otevírací doba Vaší školky? Je ve Vaší školce pouze půldenní či celodenní 

režim, nebo je možné přizpůsobovat provozní dobu potřebám rodičů? Myslíte si, že je 

vaše provoní doba úměrná potřebám rodičů a jak ji hodnotíte v porovnání s ostatními 

MŠ? 

Jak je ve vaší školce řešen provoz o prázdninách? Myslíte si, že je vaše řešení výhodou 

či nevýhodou pro rodiče dětí? Máte nějaké připomínky od rodičů, že by omezený 

(žádný) provoz o prázdninách byl pro ně problémem? 

Jaké je školné ve Vaší MŠ (základní školné + ostatní výdaje jako stravné apod.)? Jak 

rodiče vnímají výši školného? Jak hodnotíte výši školného v jiných MŠ? Mají rodiče 

v konkrétních případech nějaké úlevy v placení školného?  

Dostáváte nějaké dotace od města či jiné finanční příspěvky, kterými byste mohli snížit 

školné? 

Máte pocit, že je otázka financí (školného) překážkou pro rodiče, aby nastoupily zpět do 

zaměstnání? 

Jak hodnotíte dostupnost Vaší školky? Hrála dostupnost zařízení roli při výběru 

pozemku pro MŠ? Mohli jste nějakým způsobem ovlivnit výběr mísa pro MŠ? 

Kolik máte dětí ze spádové oblasti a kolik dětí dojíždí z jiného města? 

Jaké vaše zařízení nabízí služby v rámci dalšího vzdělávání? Jak byste porovnal/a 

služby poskytované vaší školkou se službami poskytovanými v ostatních MŠ?  

Jaké kroužky vaše MŠ nabízí? Jak je to s jejich financováním? Je o ně zájem ze strany 

rodičů dětí? 
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Příloha č. 5: Informovaný souhlas 

 Dne 11. 2. jsem poskytl/a rozhovor studentce Kristýně Slukové, která je 

studentkou oboru sociologie a sociální politika na FSV UK. Souhlasím 

s poskytnutím rozhovoru pro bakalářskou práci na téma: Zařízení předškolní péče o děti 

jako prostředek harmonizace rodičovských a pracovních rolí v Ústeckém kraji. Citace 

z rozhovoru nebudou nijak spojovány s mou osobou, v bakalářské práci bude zmiňován 

pouze název města.   

Byl/byla jsem informován/a o tom, že mohu rozhovor kdykoliv přerušit, či 

neodpovědět na otázky, které pro mne budou nepříjemné, či budu mít pocit, že by 

poškodili pověst mou či zařízení/města, které zastupuji. Také poskytuji souhlas 

s nahráváním rozhovoru na diktafon, který bude následně přepsán do písemné formy.  

Úryvky z rozhovoru mohou být použity v práci, ovšem v takové podobě, aby nebylo 

možné mě podle nich identifikovat.  

 

V……………………………………        Dne…………………………………………… 

 

       

Podpis respondenta………………………………………… 

Podpis tazatele…………………………………………………… 

 

 

 


