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6. PŘÍLOHY: 

Příloha č. 1 - Otázky k polostrukturovanému rozhovoru pro výzkum 

1. Jak starý máte hardware ve Vaší škole? 

2. Domníváte se, že tablety jsou lepší než papírové učebnice? 

3. Používáte nějaký centrální informační systém pro řízení / vedení agendy školy? Jaký? 

4. Kolik textu v průměru za den napíšete klasicky propiskou na papír a kolik elektronicky přes 

klávesnici? 

5. Jak komunikujete: interní (pedagogičtí + neped. pracovníci) a externí (žáci, rodiče, dodavatelé)? 

Četnost a pomocí jakého kanálu, v jakou časovou dobu apod. komunikujete?  

6. Kolik času denně Vás stojí mailování a kolik telefonování, popř. sms či sociální sítě? 

7. Domníváte se, že připojení žáků a zaměstnanců k internetu pomocí wifi ve škole pomáhá 

efektivnímu řízení? 

8. Jak jsou zaměstnanci školy připraveni k řízení s využitím ICT? (osobní kompetence, odpovídající 

hardwarové vybavení doma/na pracovišti, atd.) 

9. Jak funguje oběh a schvalování dokumentů, formulářů ve škole? (finance: drobné nákupy, 

objednávky, faktury...  nepřítomnost: dovolená, lékař...  evidence majetku, zápisy z porad, 

oběžníky, nařízení, apod.) 

10. Co je pro Vás nejpalčivějším problémem při větším využití ICT v řízení školy? 

11. Jsou zaměstnanci školy připraveni pro řízení s podporou ICT? 

12. Jaký je Váš osobní vztah k ICT? Používáte např. tzv. chytrý mobil s připojením na internet? 

Kolik času denně v průměru využíváte internet (pracovně + soukromě)? 

13. Představte si, že máte neomezené finanční aj. možnosti. Jak byste je využil pro ICT a řízení ve 

Vaší škole? 

14. Věříte, že jsme na počátku rozvoje a využití ICT ve školství? Škola budoucnosti nebude bez 

ICT existovat? 

15. Dokážete si představit situaci v řízení školy, ve které Vám může efektivně pomoci ICT? 

16. Jak byste obecně zhodnotil přístup, resp. vztah zaměstnanců k ICT? Označil byste alespoň jednu 

osobu ze svého sboru za "zapálenou" pro ICT? 

17. Kdo všechno se spolupodílel na tvorbě ICT plánu a jak se ho daří naplňovat? 

18. Jakou kompetenci ve své ředitelské funkci považujete za nejdůležitější? 

19. Existují ve Vaší škole pravidla pro používání telefonů, tabletů, apod. zařízení, které vlastní děti? 

20. Jak staré (zhruba) jsou PC (hardware) a software, které má k dispozici pedagogický sbor? 
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21. Můžete prosím krátce popsat spolupráci se zřizovatelem v oblasti ICT? (Pochopení, finance, 

podpora know-how, apod.) 

22. Co byste uvedl jako svůj největší počin, co se povedlo udělat, nakoupit, změnit za poslední rok 

v oblasti ICT ve škole? 

23. Kdo je ve Vaší škole koordinátoem ICT a jaké činnosti vykazuje? 

24. Jak byste definoval nebo co si představíte po pojmem "ICT gramotnost"? 

25. Využil jste někdy (profesně či soukromě) nějaký e-learningový program? Co se Vám na něm 

nejvíce líbilo? 

26. Kdo a jak často aktualizuje webové stránky školy? 

27. Pokud byste se mohl sám jako ředitel a také své pedagogické pracovníky poslat na jakékoliv 

školení související s  ICT, bez ohledu na finance a čas... jaké téma by toto vzdělávání mělo? 

28. Máte Vy nebo někdo z ped. + neped. sboru svůj učet v některé sociální komunitě a aktivně ho 

využíváte?(facebook, twitter, google+, spoluzaci, mimibazar, rvp atd.) 

29. Používáte internetové bankovnictví? 

30. Jak konkrétně by Vám mohlo ICT pomoci od každodenní administrativy? 

Kolik dětí má Vaše škola? 

Kolik pedagogického + nepedagogického personálu? 

Jaký je na Vaší škole poměr mužů a žen, vč. věkového průměru? 

 


