
  6. PŘÍLOHY 

Dotazník pro ředitele základních škol 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia obor Školský management na UK, prosím Vás 
o vyplnění tohoto dotazníku, který slouží k definování kladů a záporů jmenování ředitele 
základní školy z vnitřních zdrojů organizace. Dotazník je sestaven z 12 otázek, jeho vyplnění 
Vám nezabere víc jak 10 minut Vašeho času. 
Získané údaje poslouží jako podklad pro zpracování výzkumné práce na téma „Jmenování 
ředitele základní školy z vnitřních zdrojů organizace“. 
Dotazník je anonymní, nikde nebudu uvádět názvy příspěvkových organizací. 
 
Děkuji za spolupráci a přeji Vám úspěšný vstup do nového roku 2015. 
 
Dotazník je přístupný na adrese: 
 

http://www.survio.com/survey/d/C5S9L7V9S9W9H3F3L 

Jana Neubauerová, referentka odboru školství, kultury a tělovýchovy, MěÚ Varnsdorf 
                                                                  

1. Na kterém typu školy působíte? 
a) na základní škole s 1. – 5. ročníkem (tj. pouze I. stupeň) 
b) na základní škole úplné (s prvním i druhým stupněm vzdělávání)  
 

2. Z jaké pozice jste byl jmenován do funkce ředitele základní školy? 

a) z pozice zástupce ředitele této školy 
b) z pozice pedagoga této školy 
c) z jiné pozice této školy – uveďte z jaké 
 
3. Kolik let jste ve funkci ředitele základní školy? 
a) do 2 let 
b) od 2 – 5 let 
c) od 5 – 10 let 
d) nad 10 let 
 
4. Jakou jste absolvoval před nástupem do funkce odbornou přípravu zaměřenou na 
řízení školy?  
a) funkční studium 
b) individuální kurzy managementu 
c) studium na vysoké škole – školský management 
d) žádnou 
 
5. Určete, která z nabízených možností byla nejsilnějším důvodem pro Vaše rozhodnutí 
přihlásit se do konkurzu: 
a) doporučení od bývalé ředitelky 



b) podpora kolektivu 
c) motivy vztahující se ke zdokonalení či změně v základní škole 
d) vnitřní motivace – hledání seberealizace 
e) finanční důvody 
f) jiné důvody 
 
 
6. Pomohla Vám znalost zaměstnanců lépe řešit problémy? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 
 
7. Přispěla Vám znalost prostředí organizace k snazší adaptaci na funkci ředitele školy? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 
 
8) Přineslo Vaše jmenování pozitivní vliv na motivaci zaměstnanců? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 
 
 
9) Zde uveďte z vlastní zkušenosti výhody nebo hlediska jmenování ředitele z vnitřních 
zdrojů organizace: 

 
 
10) Jak jste byl přijat bývalými kolegy v pozici ředitele? 
a) pozitivně 
b) spíše pozitivně 
c) spíše negativně 
d) negativně 
 
11) Bylo méně objektivní Vaše rozhodování po zvolení do funkce vůči kolegům, 
s kterými jste měl užší vazby z předchozího období? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 
 
 
12) Zde uveďte z vlastní zkušenosti nevýhody či úskalí jmenování ředitele z vnitřních 
zdrojů organizace: 

 


