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Příloha 1: Seznam středisek volného času v Ústeckém kraji
soukromé
krajské
obecní
církevní
OKRES ÚSTÍ NAD LABEM

Název
Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad
Labem, příspěvková organizace
OKRES LOUNY
Název
Dům dětí a mládeže Postoloprty
Dům dětí a mládeže Žatec
Základní škola T. G. Masaryka Podbořany - Dům dětí a mládeže
OKRES TEPLICE
Název
Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov (Centrum volného
času)
Dům dětí a mládeže "Sluníčko", Duchcov, Družby 1006, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Bílina
Dům dětí a mládeže Cvrček, Krupka
Dům dětí a mládeže, Teplice, Masarykova 70, příspěvková organizace
Salesiánské středisko Štěpána Trochty - dům dětí a mládeže
Dům dětí a mládeže Osek, okres Teplice
OKRES MOST
Název
Středisko volného času, Most, Albrechtická 414, příspěvková organizace
OKRES CHOMUTOV
Název
Základní škola, Klášterec nad Ohří, Petlérská 447, okres Chomutov
Dům dětí a mládeže Jirkov
Dům dětí a mládeže Šuplík Kadaň, ul. Jana Roháče 1381
Středisko volného času Domeček Chomutov, příspěvková organizace

OKRES DĚČÍN
Název
Centrum dětí a mládeže, Česká Kamenice
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace
Dům dětí a mládeže Rumburk
Gymnázium Varnsdorf
Schrödingerův Institut Varnsdorf - středisko volného času pro Šluknovský výběžek
Základní škola Jílové, okres Děčín, příspěvková organizace
Centrum dětí a mládeže, Benešov nad Ploučnicí
OKRES LITOMĚŘICE
Název
Dům dětí a mládeže ELKO Lovosice, Václavské náměstí 1
Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863
Dům dětí a mládeže Štětí, Horova 375
Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n.L., Školní 1803
Střední škola a Mateřská škola, o.p.s.
Mateřská škola Budyně nad Ohří, okres Litoměřice
Základní škola Aloise Klára Úštěk
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Roudnice nad Labem, Špindlerova 690,
příspěvková org.
Základní škola a Mateřská škola Liběšice, příspěvková organizace

Příloha 2: Dotazník
Řízení kvality zájmového vzdělávání v Ústeckém kraji
1. Víte, co je politika kvality?
 Ano
 Spíše ano
 Spíše ne
 Ne
2. Je politika kvality obsahem diskurzu ve Vaší organizaci?
 Ano
 Spíše ano
 Spíše ne
 Ne
3. Má Vaše organizace jasně vymezenou politiku kvality?
 Ano
 Spíše ano
 Spíše ne
 Ne
4. Při formulování politiky kvality naší organizace nejvíce vycházíme z kritérií České
školní inspekce.
Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano
5. Při formulování politiky kvality naší organizace nejvíce vycházíme ze strategických
dokumentů.
Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano
6. Při formulování politiky kvality naší organizace nejvíce vycházíme z potřeb našich
klientů.
Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano
7. Při formulování politiky kvality naší organizace vycházíme z vlastní intuice
a zkušeností.
Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano
8. Má Vaše organizace jasně vymezené cíle kvality?
 Ano

 Spíše ano
 Spíše ne
 Ne
9. Z čeho vycházíte při určování cíle kvality vaší organizace?
 vlastní odpověď
10. Při dosahování cílů kvality nás ovlivňují poskytnuté finanční prostředky.
Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano
11. Při dosahování cílů kvality nás ovlivňuje zřizovatel.
Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano
12. Při dosahování cílů kvality nás ovlivňuje Česká školní inspekce.
Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano
13. Na dosahování cílů kvality naší organizace má vliv kvalita našich zaměstnanců.
Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano
14. Jsou pro Vás poskytnuté finanční prostředky ze strany zřizovatele dostatečné?
 Ano
 Spíše ano
 Spíše ne
 Ne
15. Jakým způsobem jsou uvnitř Vaší organizace sdílena kritéria kvality? (můžete
vybrat více odpovědí)
 Prostřednictvím písemných dokumentů
 Prostřednictvím porad, schůzek, atp.
 Prostřednictvím jiných medií (elektronická počta, skype, sociální sítě atp.)
 Vlastní odpověď
16. Jakým způsobem sdílíte kritéria kvality Vaší organizace s veřejností?
 Prostřednictvím sociálních sítí
 Prostřednictvím webových stránek
 Prostřednictvím certifikátů kvality
 Prostřednictvím letáků, billboardů, poutačů
 Prostřednictvím besed atp.
 Prostřednictvím zaměstnanců

 Vlastní odpověď
17. Myslíte si, že se Vám daří sdílet kritéria kvality uvnitř organizace?
Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano
18. Myslíte si, že se Vám daří sdílet kvalitu Vaší organizace s veřejností?
Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano
19. Myslíte si, že veřejnost zajímá kvalita Vaší organizace?
Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano
20. Na kolikátém místě je pro Vás spokojenost klientů z hlediska priorit Vaší
organizace?
 Na prvním
 Na druhém
 Někde uprostřed
 Spíše na posledním místě
 Na posledním místě
21. Snažíte se o to, aby vaše služby byly v porovnání s ostatními ty nejlepší?
 Ano
 Spíše ano
 Spíše ne
 Ne
22. Myslíte si, že je v souvislosti se zájmovým vzděláváním ve střediscích volného času
důležité klást důraz na kvalitu?
 Ano
 Spíše ano
 Spíše ne
 Ne
23. Má kvalita Vašich služeb klíčový význam pro samotné fungování organizace?
 Ano
 Spíše ano
 Spíše ne
 Ne

24. Je podle Vás zavedení systému řízení kvality zárukou neustálého zlepšování celé
organizace?
 Ano
 Spíše ano
 Spíše ne
 Ne
25. Kdo ve vaší organizaci provádí kontrolu kvality poskytovaných služeb? (můžete
vybrat více odpovědí)
 Osoba pověřená řízením kvality v organizaci
 Externí kontroly (ČŠI, MěÚ)
 Ředitel
 Nikdo
 Vlastní odpověď
26. Jak moc Vám do řízení kvality zasahují nadřízené orgány?
 Nezasahují
 Spíše nezasahují
 Spíše zasahují
 Zasahují
27. Zlepší se po každém auditu nadřízeného orgánu kvalita ve Vaší organizaci?
 Ano
 Spíše ano
 Spíše ne
 Ne
28. Je podle Vás kontrola kvality ze strany nadřízených orgánů dostačující?
 Ano
 Spíše ano
 Spíše ne
 Ne
29. Je pro Vás kontrola kvality ze strany nadřízených orgánů užitečná?
 Ano
 Spíše ano

 Spíše ne
 Ne
30. Snažíte se využívat výstupy z kontroly kvality ke zlepšení stávající situace
v organizaci?
 Ano
 Spíše ano
 Spíše ne
 Ne
31. Jsou všechny Vaše služby pouze kvalitní?
Vůbec ne 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 Rozhodně ano
32. Co anebo kdo je ve Vaší organizaci záruka kvality? (můžete vybrat více odpovědí)
 Ředitel
 Jméno naší organizace
 Příslušné dokumenty (směrnice, instrukce, příručky kvality)
 Zaměstnanci
 Certifikáty kvality
 Nadřízené orgány
 Vlastní odpověď
33. Má Vaše organizace zavedené konkrétní modely řízení kvality?
 Ano
 Ne
33.(Ano) Jaké konkrétně? Prosím vypište.
 Vlastní odpověď
33. (Ne) Pokud dosud nepoužíváte žádný model řízení kvlaity, byl by pro Vás do
budoucna problém s jeho zavedením?
 Ano
 Ne
33. (Ne – Ano) Jaké jsou Vaše konkrétní důvody? (můžete vybrat více odpovědí)
 Příliš časově náročné
 Zbytečné
 Personálně náročné

 Příliš složité
 Finančně nákladné
 Vlastní odpověď
33. (Ne – Ne) V jakém časovém horizontu se chystáte zavést konkrétní model řízení
kvality ve Vaší organizaci?
 Do dvou let
 Do pěti let
 Déle než za pět let
38. Kolik má Vaše organizace interních zaměstnanců?
 Vlastní odpověď
39. Kolik má Vaše organizace externích zaměstnanců?
 Vlastní odpověď
40. Jaký počet obyvatel má obec, ve které Vaše organizace působí?
 5-10 tis.
 10 – 15 tis.
 15 - 20 tis.
 20 – 25 tis.
 25 – 30 tis.
 30 – 35 tis.
 35 – 40 tis.
 40 – 45 tis.
 45 – 50 tis.
 50 – 55 tis.
 55 – 60 tis.
 60 – 65 tis.
 65 – 70 tis.
 70 – 75 tis.
 75 – 80 tis.
 80 – 85 tis.
 85 – 90 tis.
 90 – 100 tis.

Příloha 3: Otázky do rozhovoru s Českou školní inspekcí
1. Z čeho vycházíte při formulování kritérií hodnocení – komunikujete při tomto procesu
se středisky volného času? Jakým způsobem? – a se zřizovateli? Jakým způsobem?
2. Z čeho si myslíte, že při formulování politiky kvality nejčastěji domy dětí a mládeže
vycházejí?
3. Co říkáte tomu, že domy dětí a mládeže vycházejí z kritérií české školní inspekce spíše
průměrně? Nejčastěji vycházejí z potřeb klientů, pak z vlastní intuice a zkušeností, dále ze
strategických dokumentů a až na posledním místě z kritérií české školní inspekce, čím je to
podle Vás způsobeno?
4. Čím je podle Vás způsobeno, že na škále užitečné, spíše užitečné, spíše neužitečné,
neužitečné jsou pro DDM výstupy kontroly ČŠI „spíše užitečné“?
5. Vidíte smysl v tom, pracovat na zavedení systému řízení kvality ve střediscích volného
času? Projevuje se zavedení systému řízení kvality na kvalitě výstupu vzdělávání?
Příloha 4: Otázky do rozhovoru se zřizovateli
1. Hodnotíte kvalitu domu dětí a mládeže?
 jakým způsobem? (rozhovor, test,….)
 Jaká jsou kritéria hodnocení kvality? „co vás na tom zajímá“
 jak často hodnotíte kvalitu této organizace?
2. Odměňujete kvalitu?
 odměňujete kvalitu organizace?
 odměňujete kvalitu ředitele?
 Jak? (finančně, materiálně, jiný způsob)
3. Snažíte se nějak ovlivňovat řízení kvality těchto zařízení?

Příloha 5: Přepis rozhovorů
Přepis rozhovorů

Zřizovatel 1
Výzkumník: „Hodnotíte kvalitu domu dětí a mládeže?“
Informant: „Ano, určitě hodnotíme kvalitu, ale spíš kvalitu spojenou s prací pani
ředitelky.“
Výzkumník: „Jakým způsobem hodnotíte kvalitu?“
Informant: „Je to na základě rozhovoru a podkladu od paní ředitelky, my máme kritéria,
který jsme si stanovili jako zřizovatel, ty jí předložíme na základě toho ona udělá takový
jakoby hodnocení, samozřejmě se s tou její prací průběžně setkáváme, takže s tím to pak
můžeme srovnat na základě toho pak vyplyne hodnocení tý ředitelky.“
Výzkumník: „Jaká jsou kritéria hodnocení kvality?“
Informant: „Jedno s kritérií je hodnocení český školní inspekce, takže potom na základě
inspekční zprávy se to odrazí v tom hodnocení našem. Pak nás zajímají akce, počet akcí,
počet dětí, kolik je tam kroužků, pak jsou tam přijaté stížnosti, jestli tam jsou, tím se
zabýváme.“
Výzkumník: „Jak často hodnotíte kvalitu organizace?“
Informant: „Kvalitu organizace ne, my hodnotíme kvalitu práce ředitelky a to děláme
dvakrát do roka.“
Výzkumník: „Odměňujete kvalitu?“
Informant: „No samozřejmě, odměna se odvíjí, jestli tam je kvalitní ta práce, nebo jestli
tam jsou nějaký nedostatky.“
Výzkumník: „Odměňujete kvalitu organizace?“
Informant: „Kvalitu práce pani ředitelky, já si myslím, že organizace se odvíjí od práce
ředitele.“

Výzkumník: „Odměňujete tedy kvalitu ředitele?“
Informant: „Ano, práci ředitelky i tu kvalitu samozřejmě.“
Výzkumník: „Jak odměňujete kvalitu?“
Informant: „Finančně.“
Výzkumník: „Snažíte se nějakým způsobem zasahovat do řízení kvality této
organizace?“
Informant: „A tak určitě, je to na základě nějakýho rozhovoru že jo, kdy ona vidí, že i my
máme zájem o tu organizaci její a tím že jsme v těsném kontaktu a víme o tý její práci a to
je i důvod, aby se snažila, aby ta její práce byla co nejkvalitnější.“

Zřizovatel 2:
Výzkumník: „Hodnotíte kvalitu domu dětí a mládeže?“
Informant: „Ano hodnotím.“
Výzkumník: „Jakým způsobem hodnotíte kvalitu?“
Informant: „My chceme od ředitelky vyplnit takovej tiskopis, kde oni hodnotí sami sebe
a řeknou nám, v čem byli úspěšný, jestli třeba žádali o dotace, jestli je dostali, jaký dělaj
kroužky, jaký dělaj akce, kolik tam maj dětí, jak o sobě dávaj vědět.“
Výzkumník: „Jaká jsou kritéria hodnocení kvality?“
Informant: „To jsem vlastně řekla, to jsou i ty kritéria.“
Výzkumník: „Jak často hodnotíte kvalitu organizace?“
Informant: „Dvakrát do roka to je vlastně ten tiskopis.“
Výzkumník: „Odměňujete kvalitu?“
Informant: „Ano, určitě ano.“
Výzkumník: „Odměňujete kvalitu organizace?“

Informant: „Ne, jenom ředitele, protože je tam jenom ředitel a max. má 2 zaměstnance
a jinak tamto všechno jsou externí zaměstnanci.“
Výzkumník: „Odměňujete kvalitu ředitele?“ to už jste odpověděla.
Výzkumník: „Jak odměňujete kvalitu – finančně, materiálně?“
Informant: „Jenom finančně.“
Výzkumník: „Snažíte se nějakým způsobem zasahovat do řízení kvality této
organizace?
Informant: „Tak já osobně ne, ale spíš radní – rada města. Takže když se jim něco nelíbí,
tak si pozvou ředitelku na kobereček a vysvětlej mu to co a jak. My tady teď máme
problém, že ty holky neuměj nalákat místní děti, nám odešli z domu dětí a mládeže skoro
všechny místní děti, takže to se to teď řeší, ale zatím se to nějak nedaří vyřešit. Spíš sem
choděj děti z okolních vesnic, ale ty místní nějak ne.“

Zřizovatel 3:
Výzkumník: „Hodnotíte kvalitu domu dětí a mládeže?“
Informant: „Samozřejmě, každoročně hodnotíme kvalitu domu dětí i mládeže ale nejen
tohle, jsou to všechna školská zařízení u nás ve městě.“
Výzkumník: „Jakým způsobem hodnotíte kvalitu?“
Informant: „Musí napsat zprávu o činnosti domu dětí a mládeže, je to vždycky na podzim
v uvozovkách předchozí školní rok.“
Výzkumník: „Jaká jsou kritéria hodnocení kvality?“
Informant: „Tak to si neumím sesumírovat teď v halvě. Ve vztahu ke kvalitě, ke kvalitě.
Vlastně to vyplyne z té jejich zprávy, kdy se tam hodnotí, kolik tam maj účastníků, akcí,
kroužků, jestli tam vznikly nějaké nové akce, jak jsou zajištěné, jestli jsou to nějací
odborníci, jestli se do toho zapojují školy, prostě jestli se posunují dále nebo jestli stagnují
a mají neustále stejné akce, neustále stejné kroužky. Prostě jestli mají nápady.“
Výzkumník: „Jak často hodnotíte kvalitu organizace?“

Informant: „Jednou za rok.“
Výzkumník: „Odměňujete kvalitu?“
Informant: „Odměňujeme kvalitu, samozřejmě, máme na to formulář, kde jsou přímo
cílené otázky, kde musí napsat co, proč s kým a jaký byl výsledek.“
Výzkumník: „Odměňujete kvalitu organizace?“
Informant: „Ne, organizaci jako takovou neodměňujeme, odměňujeme pouze ředitele.“
Výzkumník: „Jak odměňujete kvalitu – finančně, materiálně?“
Informant: „Finančně.“
Výzkumník: „Snažíte se nějakým způsobem zasahovat do řízení kvality této
organizace?“
Informant: „Já si myslím, že tady to není potřeba, protože tady je vzájemná diskuse, takže
že bychom nařizovali nebo přikazovali, to ne. Jsou jednání, kde se probere, ale
nenařizujeme, není potřeba.“

Zřizovatel 4:
Výzkumník: „Hodnotíte kvalitu domu dětí a mládeže?“
Informant: „Ano, určitě.“
Výzkumník: „Jakým způsobem hodnotíte kvalitu?“
Informant: „Pravidelně každý měsíc se provádí komise, školská, jejíž součástí je
i ředitelka domu dětí i mládeže, takže tam se to hodnotí, ve školské komisi. Tam ona
předkládá nějaké návrhy, akce, které se konaj a tak dále. Pak dělá výroční zprávu a tam se
hodnotí kroužky, akce a jaký je zájem o tuto činnost.“
Výzkumník: „Jaká jsou kritéria hodnocení kvality?“
Informant: „No musí chodit na školení, ten ředitel; musí čerpat třeba dotace, navíc pro
zřizovatele; pak samozřejmě na základě dokumentu, který ten ředitel předkládá a tam se
hodnotí kroužky, akce a jaký je zájem o tuto činnost.

Výzkumník: „Jak často hodnotíte kvalitu organizace?“
Informant: „Jednou za pololetí, takže dvakrát do roka.“
Výzkumník: „Odměňujete kvalitu?“
Informant: „Ano, na základě těch písemných dokumentů co vlastně předkládá ředitel.“
Výzkumník: „Odměňujete kvalitu organizace?“
Informant: „Vyloženě kvalitu organizace neodměňujeme.“
Výzkumník: „Odměňujete tedy kvalitu ředitele?“
Informant: „Ano odměňujeme.“
Výzkumník: „Jak odměňujete kvalitu ředitele? – finančně, materiálně?“
Informant: „Finančně.“
Výzkumník: „Snažíte se nějakým způsobem zasahovat do řízení kvality této
organizace?“
Informant: „To si myslím, že ne, to je v kompetenci toho ředitele a pak se to třeba právě
řeší v tý školský komisy.“

Zřizovatel 5
Výzkumník: „Hodnotíte kvalitu domu dětí a mládeže?“
Informant: „Ano, určitě hodnotíme.“
Výzkumník: „Jakým způsobem hodnotíte kvalitu?“
Informant: „My jsme to vyhodnocovali třeba teď na základě inspekční zprávy české školní
inspekce a pak vyhodnocujeme na základě výroční zprávy.“
Výzkumník: „Jaká jsou kritéria hodnocení kvality?“
Informant: „U nás je kritérium takové, že na základě výroční zprávy se hodnotí: kolik tam
je kroužků, kolik tam chodí dětí, víkendový akce a podobně. To jsou taková hlavní kritéria,
které my zohledňujeme.“

Výzkumník: „Jak často hodnotíte kvalitu organizace?“
Informant: „Dá se říci, že jednou ročně na základě té výroční zprávy a pak když je tam
inspekční zpráva.“
Výzkumník: „Odměňujete kvalitu?“
Informant: „Určitě odměňujeme kvalitu.“
Výzkumník: „Odměňujete kvalitu organizace?“
Informant: „Ne.“
Výzkumník: „Odměňujete kvalitu ředitele?“
Informant: „Ano, pouze ředitelku.“
Výzkumník: „Jak odměňujete kvalitu – finančně, materiálně?“
Informant: „Pouze finančně“
Výzkumník: „Snažíte se nějakým způsobem zasahovat do řízení kvality této
organizace?“
Informant: „No když my třeba děláme jednou za rok to výkonové hodnocení a budeme tam
vidět, že tam bylo tolik víkendových akcí, tolik kroužku, tolik dětí a nejednou je tam
polovina, tak pak je jasné, že tam asi nějaký problém s tou kvalitou bude, pak se to
samozřejmě řeší. Jinak my do toho jako zřizovatel nevstupujeme, pokud tam není problém,
tak tam nevstupujeme.“

Česká školní inspekce
Výzkumník: „Z čeho vycházíte při formulování kritérií hodnocení?“
Informant: „Ta už jsou dlouhodobě platná. Kritéria České školní inspekce jsou schválení
ministerstvem školství a platí už poměrně dlouho. Pokud se tam dělají nějaký změny, jsou
to pravdu kosmetické úpravy. V okamžiku kdyby se kritéria nějakým zásadním způsobem
měnili, nebo by se měnily ty indikátory toho měřítka, tak by samozřejmě mohlo dojít
k tomu, že by ty výsledky nebyly vůbec srovnatelné. Takže my se snažíme Kritéria držet
opravdu dlouhodobě.“

Výzkumník: „Komunikovali jste při formulování kritérií kvality se středisky volného
času? Jakým způsobem?“
Informant: „Vzhledem k tomu, že česká školní inspekce má celostátní uspořádání, to
znamená, my máme v každém kraji svůj inspektorát a kromě toho je také ústředí české
školní inspekce, které také zaštiťuje činnost české školní inspekce, tak tvorba těch kritérií
probíhala na úrovni toho ústředí a ta kritéria byla vytvářena v celých pracovních
skupinách. Já jsem v té pracovní skupině nebyla, ale vím, že tam byli zastoupeni ze všech
oblastí vzdělávání, takže se vší pravděpodobností i ze zájmového vzdělávání, ale abych to
mohla říct stoprocentně, takovou informaci nemám, to nevím. Spíš bych si myslela, že
ano.“
Výzkumník: „Z čeho si myslíte, že při formulování politiky kvality nejčastěji domy
dětí a mládeže vycházejí?“
Informant: „Pokud budu mluvit o kvalitě řízení, tak co můžu říct jednoznačně, že v 99 %,
nebo lépe řečeno, nikdy jsem se nepotkala s tím, že by někdo používal nějaký profesionální
systém řízení kvality a hodnocení kvality. To znamená ani CAF ani ISO ani Benchmarking,
to jsou věci, se kterými se v tom zájmovém vzdělávání nepotkáváme. To znamená oni si tam
při stanovování nějakých svých dalších záměrů většinou dělají jednoduchou SWOT analýzu
a na základě toho potom specifikují další cíle, ale něco vědeckého a hlubokomyslného bych
v tom neviděla. Myslím si, že pro školy obecně, je příležitostí to naše hodnocení. Je to sice
externí hodnocení, ale ta kritéria jsou zveřejněná, jsou zveřejněné jednotlivé indikátory,
které vedou k naplnění. To znamená, aby ta škola dosáhla výborného hodnocení, tak ví, co
musí splňovat, co se od ní očekává.“
Výzkumník: „Co říkáte tomu, že domy dětí a mládeže vycházejí z kritérií české školní
inspekce spíše průměrně? Nejčastěji vycházejí z potřeb klientů, pak z vlastní intuice
a zkušeností, dále ze strategických dokumentů a až na posledním místě z kritérií
české školní inspekce.
Informant: „Tam já můžu těžko identifikovat příčinu, je pravda že ve školách, teď mluvím
o školách, nikoliv o domech dětí a mládeže, ve školách se potkáváme velmi často s tím, že

už tedy vycházejí z našich kritérií, pravděpodobně v těch domech dětí a mládeže se to k nim
ještě tak ani nedostalo, nebo to nevzali za své anebo spíš necítili potřebu.“
Výzkumník: „Čím je podle Vás způsobeno, že na škále užitečné, spíše užitečné, spíše
neužitečné, neužitečné jsou pro domy dětí a mládeže výstupy z kontroly České školní
inspekce „spíše užitečné?“
Informant: „(chvilka zamyšlení) To vám opravdu neumím odpovědět, proč to takhle je. To
nedokážu říci.“
Výzkumník: „Vidíte smysl v tom, pracovat na zavedení systému řízení kvality ve
střediscích volného času?“
Informant: „Všude to má smysl. Uvědomit si co chci, jak to chci. To naprosto
jednoznačně a myslím si, že je tam i velký prostor pro to, aby se ředitelé vzdělávali
a posunovali ty školy ale i školská zařízení dál. To znamená, že tam je to naprosto
jednoznačné a pro tu budoucnost dneska už je to nutností ta kvalita. A uvědomit si jaké
mám možnosti, abych tu kvalitu dosáhl - co všechno, které oblasti na které se musím
zaměřit. A myslím si, že koresponduje to, co jste tam říkal jako odpovědi, které vám tam
převažovali. Ano, oni se soustředí na to, co po nich chtějí rodiče a uchazeči o zájmové
vzdělávání, ale méně myslí strategicky, to by bylo potřeba napravit, pro ten další rozvoj.“
Výzkumník: Projevuje se zavedení systému řízení kvality na kvalitě výstupu
vzdělávání?“
Informant: „Nejsem schopna říci v tomto okamžiku, jestli tu existuje nějaký dům dětí
a mládeže, který by měl zavedený skutečný certifikovaný systém řízení kvalit, ale myslím si,
že ne, nejsem si toho vědoma. Oni ty certifikované mají málo i školy, natož takovéhle
zařízení pro zájmové vzdělávání. Po pravdě řečeno například ISO je pro školství velmi
málo vhodné a potkáváme se s tím, že hlavně střední školy to ISO mají a přesto tam ta
kvality úplně až není. To znamená, je to všechno postavené na tom, že to mají ošetřené tím
papírem, ale ten výsledek aby se projevil v těch procesech, to tam opravdu chybí. Byla tady
velká móda CAFu, do toho se s vervou po revoluci pustili, ale řekla bych, že od toho
postupně ustupují a že od toho ustupují nejenom školy a školská zařízení, ale také města
která to nastavila. Myslím si, že budoucnost je v tom, že si ty systémy řízení kvality budou

nastavovat oni sami. Jako ten Benchmarking, tam bych viděla budoucnost v tom srovnání
se, aby se neuzavírali, nedělali si konzervu, ale aby to posunuli k tomu, že se s někým
srovnají.“

