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Příloha č. 1. - Dotazník Specifika řízení malotřídní školy
Specifika řízení malotřídní školy
Vážená paní ředitelko, pane řediteli,
Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku, který tvoří výchozí bod
praktické části mé diplomové práce Specifika řízení malotřídní školy. Tato diplomová práce
je součástí mého studia oboru Management vzdělávání při Karlově Univerzitě v Praze. Na
jedné z malotřídních škol ve Středočeském kraji jsem zaměstnána a proto věřím, že závěry
tohoto výzkumu mohou pomoci nejen ředitelům malotřídních škol při jejich práci v oblasti
managementu školy.
Vyplnění dotazníku by mělo zabrat asi 15 minut času, předem Vám za jeho věnování moc
děkuji. Dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze pro účely této diplomové práce.
Dotazník prosím vyplňte a odešlete nejpozději do 20.3.2019.
Děkuji, Denisa Matýsková
*Povinné pole
1. Jste *
Zvolte jednu možnost
o Muž
o Žena
2. Spadáte do věkové kategorie *
Zvolte jednu možnost
o
o
o
o
o

18-25
26-35
36-45
46-55
56-70

3. Jste vedoucím pracovníkem na *
Zvolte jednu možnost
o Plně organizované ZŠ
o Malotřídní ZŠ
4. Kolik pracovníků čítá kolektiv Vaší školy? *

2

5. Zastáváte na Vaší škole ještě nějakou z uvedených funkcí? *
Zvolte jednu nebo více možností
o
o
o
o
o

metodik prevence
výchovný poradce
BOZP a PO metodik
FKSP metodik
nezastávám žádnou z výše uvedených funkcí

6. Kolik hodin týdně věnujete přímé pedagogické činnosti? *
Zvolte jednu možnost
o
o
o
o
o
o

0-5
6 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 a více

7. Zastáváte zároveň funkci třídního učitele? *
Zvolte jednu možnost
o Ano
o Ne
8. Kolik hodin týdně přibližně věnujete administrativním činnostem? *
Zvolte jednu možnost
o
o
o
o
o

0 -5
6 -10
11 -15
16 -20
20 a více

9. Kdo je Vám s administrativními činnostmi nápomocen? *
Zvolte jednu nebo více možností
o
o
o
o
o

Nikdo
Zástupce ředitele
Sekretářka
Ostatní pedagogové
Jiné:
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10. Jaký vliv mají následující osoby/faktory na Vaše manažerské rozhodování? *
Označte stupeň vlivu v každém řádku
Žádný
vliv

Lehkvý
vliv

Vliv

Velký vliv

Zásadní
vliv

Můj názor/intuice
Zástupce ředitele
Sekretářka
Ostatní pedagogové
Vnitřní prostředí školy
(žáci, prostředí školy
atp.)
Vnější prostředí školy
(rodiče, poloha školy,
zřizovatel atp.)
11. Jaké tři činnosti Vám ve výkonu funkce zabírají nejvíce času? *
12. Využíváte při své práci možnosti delegování dílčích řídících úkolů na své
podřízené
(pedagogické pracovníky)? *
Zvolte jednu možnost nebo možnost jiné a vepište svou odpověď
o Ano
o Ne
o Jiné:
13. Řekli byste, že pedagogický sbor Vaší školy je seznámen, alespoň částečně, s
jejím vedením? *
Zvolte jednu možnost nebo možnost jiné a vepište svou odpověď
o Ano
o Ne
o

Jiné:

14. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, prosím popište stručně na
jakých řídících procesech se Vaši podřízení podílejí
15. Popište prosím heslovitě, jakou formu probíhá na Vaší škole kontrola
podřízených
pracovníků (pedagogů)? *
16. Napište prosím stručně, jaká změna by musela nastat, aby se výkon Vašeho
povolání stal snadnějším. *
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Příloha č. 2. – Grafy použité v práci
Otázka č.4: Kolik pracovníků čítá kolektiv Vaší školy?

Otázka č.5: Zastáváte na Vaší škole nějakou z uvedených funkcí?

Otázka č.6: Kolik hodin týdně věnujete přímé pedagogické činnosti?
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Otázka č.7: Zastáváte zároveň funkci třídního učitele?

Malotřídní škola
26%
74%

Ano

Ne

Otázka č. 8: Kolik hodin týdně přibližně věnujete administrativním činnostem?

Otázka č. 9: Kdo je Vám s administrativními činnostmi nápomocen?
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Otázka č.10: Jaký vliv mají následující osoby/faktory na Vaše manažerské
rozhodování?

Otázka č. 11: Jaké tři činnosti Vám ve výkonu Vašeho zaměstnání zabírají nejvíce
času?

Otázka č. 12: Využíváte při své práci možnosti delegování dílčích řídících úkolů na své
podřízené (pedagogické pracovníky)?

Malotřídní škola
7%
21%
72%

Ano

Ne

jiné
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Otázka č.13: Řekli byste, že pedagogický sbor Vaší školy je seznámen, alespoň částečně,
s jejím vedením?
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