Část I.

Otázka č.1:

Vedoucí funkci vykonávám na:
a) ZŠ
b) MŠ
c) ZŠ a MŠ

Otázka č.2:

Na škole jsem ve funkci:
a) Ředitele
b) Zástupce ředitele

Otázka č.3:

Vedoucí funkci (ředitele nebo zástupce ředitele) zastávám:
a) Méně než 2 roky
b) 3 – 5 let
c) 6 – 10 let
d) Více než 10 let

Otázka č.4:

Celkový počet žáků ve škole (školách) je:
a) Do 150
b) Do 250
c) Do 500
d) Více než 500

Otázka č.5

Vzdělání potřebné pro výkon funkce vedoucího pedagogického pracovníka
jsem získal (a):
a) Studiem na vysoké škole (školský management)
b) Absolvováním jiného akreditovaného studijního programu
c) V současné době studuji
d) Nemám takové vzdělání a nestuduji

Část II.

Vedoucí pedagogický pracovník je dle mnoha současných pramenů zároveň manažerem, lídrem
i vykonavatelem.
Otázka č.6:

Kterou část Vaší pracovní náplně dle Vašeho názoru nejlépe vystihuje
pojem vykonavatel pedagogického procesu?
Odpověď:

Otázka č.7.

Kolik vyučovacích hodin týdně představuje Vaše přímá pedagogická
činnost podle současné legislativy (nařízení vlády 75/2005 po 1.9.2016)?
Odpověď:

Otázka č.8:

Počet skutečně odučených hodin ve školním roce 2016/2017 je ve srovnání
s nařízením vlády 75/2005:
a) Stejný podle nařízení vlády
b) Vyšší než nařízení vlády

Otázka č.9:

Míra přímé vyučovací povinnosti je aktuálně podle Vás:
a) Vyhovující
b) Nevyhovující – uveďte prosím důvod

Otázka č.10: Měla by být pro vedoucí pracovníky zachována přímá vyučovací povinnost?
a) Ano ve stávající podobě
b) Ano, ale se změnami (snížení)
c) Ne
d) Ano, ale pouze pro zástupce ředitele

Otázka č.11: Jak byste sám sebe definoval(a) v roli lídra? Co pro Vás tento pojem ve Vaší
praxi znamená?
Odpověď:

Otázka č. 12 (pouze pro ředitele) Delegujete některé z činností patřící podle Vás do role
lídra na své podřízené (zástupce)? Pokud ano, jaké?
Otázka č.13: Jak byste sám sebe definoval(a) v roli manažera? Co pro Vás tento pojem
ve Vaší praxi znamená?
Odpověď:

Otázka č. 14 (pouze pro ředitele) Delegujete některé z činností patřící podle Vás do role
manažera na své podřízené (zástupce)? Pokud ano, jaké?

Otázka č. 15 Kolik procent pracovní doby věnujete jednotlivým rolím?
Manažer
Lídr
Vykonavatel

Otázka č.16

Je Váš čas věnovaný jednotlivým rolím dle Vašeho názoru vyvážený?
a) Ano
b) Ne – uveďte, v čem spatřujete největší problémy

Otázka č.17

Jak si ideálně představujete rozložení jednotlivých rolí (v%) ve Vaší pozici?
Manažer
Lídr
Vykonavatel

