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PŘÍLOHY 

 

Příloha č. 1 – Dotazníkové šetření 

 

Vážení ředitelé,  

jsem studentkou Pedagogické fakulty UK v Praze, oboru Management vzdělávání. Ve své 

diplomové práci jsem se rozhodla zaměřit na málotřídní školy v Ústeckém kraji a činnost 

jejich ředitelů. 

Proto bych tímto ráda oslovila Vás, ředitele, zda byste byli tak hodní a pomohli mi s mým 

výzkumem tím, že věnujete pár minut mému dotazníku. Výzkum je zcela anonymní.  

Dotazníkové šetření probíhá za podpory starostky MO Severní Terasy Ústí nad Labem, Mgr. 

Renaty Zrníkové.  

 

Moc Vám děkuji, s pozdravem, 

Mgr. Michaela Pechačová 

 

1) Jste  

a. Muž 

b. Žena 

2) Prosím uveďte Vaše dosažené vzdělání s ohledem na pedagogickou specializaci. 

3) Prosím, vypište funkce, které dle Vašeho názoru na škole zastáváte (př. 

administrativní pracovník, logoped, psycholog, speciální pedagog, knihovník, 

řemeslník, pomocná síla v kuchyni, aj.) 

4) Cítíte se více jako 

a. Pedagog  

b. Ředitel (manažer) 

c. Nelze posoudit 

Pro vyplnění následujících otázek se můžete nechat inspirovat následující nabídkou: 

administrativa, ekonomická agenda, komunikace, pedagogický proces; jeho řízení a 

koordinace, správa a provoz, vedení, organizování, plánování, rozvoj 

5) Nejvíce času se denně věnuji.. 

6) Nejméně času se denně věnuji.. 

7) Mojí nejméně oblíbenou činností je .. 

8) Chtěla/a bych, abych měl/a více času na .. 

9) Mojí prioritou je .. 

 

10) Kolik hodin týdně prosím vykonáváte přímou pedagogickou činnost? 
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11) Suplujete někdy za vaše kolegy?  

a. Ne 

b. Někdy 

c. Často  

 

12) Jakým způsobem byste prosím zhodnotil rozsah své práce? 

 

a. Jsem spokojený 

b. Občas se cítím být přepracovaný a přetížený svou prací 

c. Velmi často se cítím být přepracovaný a přetížený svou prací 

 

13)  Existuje na vaší škole funkce zástupce ředitele? 

a. Ano 

b. Ne 

14) Využíváte možnost delegování části svých povinností na své kolegy? 

a. nevyužívám - svou práci nejraději vykonávám sam/a 

b. nevyužívám - nemám příliš možnost svou práci delegovat 

c. využívám - v nejnutnějších situacích 

d. využívám - svou práci deleguji velmi často 

15) Prosím doplňte. Nejvíce se cítím být pod tlakem ze strany .. 

16) Prosím, v jakých oblastech spatřujete specifika práce ředitele málotřídní školy? 

17) Popište mi prosím typický průběh Vašeho pracovního dne. (Velmi mi pomůže 

jakékoliv pojetí této otázky, originalitě se meze nekladou:) 

 

Příloha č. 2 – Počty málotřídních škol v jednotlivých krajích  

 

K 30. 9. 2011 
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K 30. 9. 2015 

 

 

K 30. 9. 2016 

 

 

Příloha č. 3 – Seznam málotřídních škol v Ústeckém kraji (škol rok 2016/2017) 
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