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Příloha č. 1 

Dotazník pro zřizovatele mateřských škol 

 

1.  Funkční období na ÚMČ Praha 21 

 a) 0-1 rok 

 b) 1-3 roky     

 c) 3-5 let        

 d) 5 a více let  

 

2.  Vaše kvalifikace  

a) Střední pedagogická škola 

b) Bakalářské studium  

c) Magisterské studium 

d) Jiné  

 

3. Mají zřizované školy specifické zaměření 

a)ano  

jaké……………………………………………………………………………………………… 

b) ne 

 

4. Popište, prosím, tři konkrétní změny v oblasti finanční 

 

5. Popište, prosím, tři konkrétní změny v oblasti personální 

 

6. Popište, prosím, tři konkrétní změny v oblasti klimatu a mezilidských vztahů 

 

7. Popište, prosím tři konkrétní změny pro přijímací řízení 

 

8.  Popište, prosím tři konkrétní změny v oblasti plánování 

 

9. Popište, prosím, tři konkrétní zněny v oblasti kontroly 

 

10. Popište, prosím, tři konkrétní změny v oblasti hodnocení 



 

11. Popište, prosím, tři konkrétní změny v provozu v období prázdnin 

 

12. Ředitelka sloučených subjektů má 

a) zachovat stávající personální pozice 

- ano  

- ne 

b) současné ředitelky si ponechat jako vedoucí učitelky detašovaných pracovišť 

- ano  

- ne 

c) ekonomická situace by byla ve sloučeném subjektu lepší 

- ano  

- ne 

v čem…………………………………………………………………………………………… 

d) byl by nutný školní internetový portál  

- ano  

- ne  

- jen pro pedagogy  

- ano  

- ne 

- také pro rodiče  

- ano  

- ne 

 

13. Jaké informace týkající se chodu právního subjektu by měla ředitelka podávat 

a) veškeré 

b) výběrově 

c) žádné 

 

14. Jaké informace týkající se chodu jednotlivých pracovišť by měla ředitelka podávat 

a) veškeré 

b) výběrově 

c) žádné 

 



15. Jaké motivační prostředky by měla ředitelka používat 

 

16. Ve kterých oblastech bude zřizovatel sloučený subjekt podporovat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

Dotazník pro ředitele mateřských škol 



 

1.  Funkční období ředitelky MŠ 

 a) 0-1 rok 

 b) 1-3 roky     

 c) 3-5 let        

 d) 5 a více let  

 

2. Absolvování studia potřebného pro výkon funkce ředitelky MŠ 

a) Studium pro ředitele škol a školských zařízení (FSI) 

b) Bakalářské studium  

c) Magisterské studium 

 

3. Jak velkou školu řídíte 

a) 2 třídy 

b) 3 třídy 

c) 4 třídy 

d) 5 a více tříd 

 

4. Má vaše škola specifické zaměření 

a)ano  

jaké……………………………………………………………………………………………… 

b) ne 

 

5. Co by pro Vás znamenalo sloučení čtyř subjektů v subjekt jeden 

a) funkci ředitele/ky bych odmítl/a 

b) psychická zátěž 

c) fyzická zátěž 

d) výzva 

 

6. Popište, prosím tři konkrétní změny ve finanční oblasti 

 

7. Popište, prosím tři konkrétní změny v personalistice 

 

8. Popište, prosím, tři konkrétní změny klimatu a mezilidských vztahů 



 

9. Popište, prosím, tři změny pro přijímací řízení 

 

10. Ve své řídící funkci jsem přistupovala k manažerským funkcím v následujícím 

pořadí: (prosím, očíslujte): 

plánování 

organizování 

kontrola 

rozhodování 

hodnocení 

 

11. Popište, prosím, první tři konkrétní činnosti plánování po vašem nástupu do funkce 

 

12. Popište, prosím, první tři konkrétní činnosti rozhodování po vašem nástupu do 

funkce 

 

13. Popište, prosím, první tři konkrétní činnosti  kontroly po vašem nástupu do funkce 

 

14. Popište, prosím, první tři konkrétní činnosti hodnocení po vašem nástupu do funkce 

 

15. Popište, prosím, první tři konkrétní činnosti organizování po vašem nástupu  

do funkce 

 

16. Při řízení sloučeného subjektu zachovám specifika jednotlivých subjektů 

- ano  

- ne 

 

17. Při řízení sloučeného subjektu bude pouze jeden ŠVP pro všechny subjekty 

- ano  

- ne 

18. V jakém rozsahu by měla být přímá pedagogická činnost při sloučení (15 tříd) 

- žádná 

- minimální 

- dle legislativy 13 hodin týdně 



 

19. Využil/a byste vnitřní stanovy, řády, pokyny, směrnice - dokumentaci  

a) převzal/a beze změny 

b) převzal/a s úpravami (aktualizace) 

c) nepřevzal/a-vytvořila zcela nové 

 

20. Zdroj zkušeností pro Vaši ředitelskou praxi 

a) porady ředitelek škol svolávané zřizovatelem 

b) neoficiální setkání ředitelek škol 

c) DVPP (školský management) 

d)jiné…………………………………………………………………………………… 

 

21. Jaké oblasti řízení sloučených subjektů považujete za nejobtížnější 

 

22. Podstatné informace týkající se chodu právního subjektu poskytuji zaměstnancům 

a) v míře nezbytně nutné 

b) veškeré 

c) výběrově 

d) vůbec neposkytuji 

 

23. Podstatné informace týkající se chodu jednotlivých pracovišť poskytuji 

zaměstnancům 

a) v míře nezbytně nutné 

b) veškeré 

c) výběrově 

d) vůbec neposkytuji 

 

24. Jaké motivační prostředky používám 

 

25. Můj převažující styl řízení po nástupu do funkce 

a) autoritativní 

b) týmový 

c) demokratický 

d) mocenský 



e) laskavý 

 

26. Můj styl řízení se postupně změnil na  

a) autoritativní 

b) týmový 

c) demokratický 

d) mocenský 

e) laskavý 

 

27. Využívám nyní svůj čas efektivně, mám svůj čas rozdělený mezi v % 

a) pracovní čas 

b) volný čas 

c) zdravotní čas 

d) rodinný čas 

 

28. Využívám nyní techniky řízení času v % 

a) úkolování - pověření určitým konkrétním úkolem 

b) delegování - předání konkrétně vymezených odpovědností a pravomocí  

na konkrétního pracovníka 

c) zmocnění - bez konkrétní odpovědnosti a pravomocí 

 

29. Spolupracujete s ostatními MŠ v MČ 

a) programy pro děti 

b) spolupráce mezi pedagogy 

c) předávání zkušeností mezi řediteli/kami 

 

30. Srovnejte Vaši školu se školami v MČ 

a) kvalifikovanost pedagogů 

b) věkový průměr pedagogů 

c) počet tříd a detašovaných pracovišť 

d) stravování 

e) vybavení tříd a šk. zahrady 

f) investiční dotace od zřizovatele za poslední 3 roky 

 



31. Pozice ředitelky sloučených subjektů 

a) zachování stávajících personálních pozic 

- ano  

- ne 

b) současné ředitelky bych si ponechal/a jako vedoucí učitelky detašovaných pracovišť 

- ano  

- ne 

c) ekonomická situace by byla ve sloučeném subjektu lepší 

- ano  

- ne 

d) zavedla bych školní internetový portál  

- ano  

- ne  

- jen pro pedagogy  

- ano  

- ne 

- také pro rodiče  

- ano  

- ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

Dotazník pro pedagogy mateřských škol 

 

1.  Funkční období učitelky MŠ 

 a) 0-1 rok 

 b) 1-3 roky     

 c) 3-5 let        



 d) 5 a více let  

 

2.  Vaše kvalifikace  

a) Střední pedagogická škola 

b) Bakalářské studium  

c) Magisterské studium 

d) Jiné  

 

3. Jak velká je vaše škola 

a) 2 třídy 

b) 3 třídy 

c) 4 třídy 

d) 5 a více tříd 

 

4. Má vaše škola specifické zaměření 

a)ano  

jaké……………………………………………………………………………………………… 

b) ne 

 

5. Popište, prosím, tři konkrétní změny v oblasti plánování 

 

6. Popište, prosím, tři konkrétní změny v oblasti kontroly 

 

7. Popište, prosím, tři konkrétní změny v oblasti hodnocení 

 

8. Co by pro Vás znamenalo sloučení čtyř subjektů v subjekt jeden,  

popište, prosím tři konkrétní změny ve finanční oblasti 

 

9.  Popište, prosím tři konkrétní změny v personální oblasti 

 

10. Popište, prosím, tři konkrétní zněny v klimatu a mezilidských vztahů 

 

11. Popište, prosím, tři změny pro přijímací řízení 

 



12. Popište, prosím, tři konkrétní změny v tvorbě ŠVP 

 

13. Ředitelka sloučených subjektů 

a) zachovat stávající personální pozice 

- ano  

- ne 

b) současné ředitelky si ponechat jako vedoucí učitelky detašovaných pracovišť 

- ano  

- ne 

c) ekonomická situace by byla ve sloučeném subjektu lepší 

- ano  

- ne 

v čem…………………………………………………………………………………………… 

d) byl by nutný školní internetový portál  

- ano  

- ne  

- jen pro pedagogy  

- ano  

- ne 

- také pro rodiče  

- ano  

- ne 

 

14. Jaké informace týkající se chodu právního subjektu by měla ředitelka podávat 

a) veškeré 

b) výběrově 

c) žádné 

 

15. Jaké informace týkající se chodu jednotlivých pracovišť by měla ředitelka podávat 

a) veškeré 

b) výběrově 

c) žádné 

 

16. Jaké motivační prostředky by měla ředitelka používat 



 

17. Jaký styl řízení vám nejvíce vyhovuje 

a) autoritativní 

b) týmový 

c) demokratický 

d) mocenský 

e) laskavý 

 

19. Spolupracujete s ostatními MŠ v MČ 

a) programy pro děti 

b) spolupráce mezi pedagogy 

c) předávání zkušeností mezi řediteli/kami 

 


