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P ílohy 

P íloha . 1 Organiza ní struktura Základní školy Vojt cha Martínka Brušperk 

Zdroj: Vytvo eno autorkou. 

editel školy 

Zástupce editele 

Pedagogi tí 
pracovníci 

Nepedagogi tí 
pracovníci 

T ídní u itelé, 
Net ídní u itelé, školní 

psycholog 

Školník, správci, 
uklíze ky 

Vychovatelky školní 
družiny 

Pedagogické 
asistentky 

Ekonomka 
školy 



1/1 

P íloha . 2 Formy a druhy dalšího vzd lávání pedagogických pracovník  školy 

Zdroj: Interní materiály ZŠ Brušperk. 
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P íloha . 3 P ihláška k ú asti na workshopu 

Zdroj: Interní materiály ZŠ Brušperk 
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P íloha . 4 Dotazník 

Analýza systému vzd lávání a rozvoje zam stnanc  ve vybrané organizaci

Vážená paní, vážený pane. Jmenuji se Zuzana K ížová a studuji 3. ro ník oboru 

Management, Ekonomické fakulty, VŠB-TU Ostrava. V sou asné dob  zpracovávám 

bakalá skou práci na téma „Analýza systému vzd lávání a rozvoje zam stnanc  ve vybrané 

organizaci“. Vybranou organizací je práv  Základní škola Vojt cha Martínka v Brušperku. 

Dotazník, který máte p ed sebou, slouží ke zjišt ní pot ebných údaj  pro analýzu sytému 

vzd lávání a rozvoje zam stnanc  této organizace. Je zcela anonymní a Vámi poskytnuté 

údaje budou použity pouze pro ú ely této práce. P edem Vám d kuji za ochotu a as 

v novaný vypln ní tohoto dotazníku. 

 Zuzana K ížová  

Nebude-li dáno jinak, zvolte, prosím, jen jednu odpov . 

A 

Následujících 11 otázek se v nuje Systému vzd lávání v organizaci. 

1. Vzd lávací aktivity p ispívají k mému osobnímu rozvoji.  

a) ur it  ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ur it  ne 

2. Je jednoduché zjistit pot ebné informace o školeních a kurzech. 

a) ur it  ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ur it  ne 
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3. Ke vzd lávání a rozvoji jsou v organizaci nastoleny p íznivé podmínky. 

a) ur it  ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ur it  ne 

4. Je-li možnost zú astnit se vzd lávacího kurzu, ihned toho využiji. 

a) ur it  ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ur it  ne 

5. Ú astním se vzd lávacích kurz  a program . 

a) 1-2krát b hem školního roku 

b) 3-4krát b hem školního roku 

c) 5-6krát b hem školního roku 

d) více než 7krát b hem školního roku 

6. Up ednost uji vzd lávání pomocí metody. 

M žete zvolit více než 1 odpov . 

a) p ednáška 

b) workshop 

c) e-learning (vzd lávání pomocí po íta )

d) p ípadové studie (identifikování fiktivního i reálného problému a jeho následné ešení ve skupin ) 

e) brainstorming ("burza nápad ", práce ve skupin  s jedním moderátorem, kde se hledá nejlepší ešení 

pomocí nápad  každého lena) 

f) simulace ( ešení problém  dle scéná e, které je zam eno na praxi, na reálné problémy) 

g) jiné……………………………………………………………………………………… 
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7. Vzd lávací kurzy, kterých jsem se zú astnil/a, nej ast ji využívaly vzd lávací 

metodu. 

M žete zvolit více než 1 odpov . 

a) p ednáška 

b) workshop 

c) e- learning (vzd lávání pomocí po íta ) 

d) p ípadové studie (identifikování fiktivního i reálného problému a jeho následné ešení ve skupin ) 

e) brainstorming ("burza nápad ", práce ve skupin  s jedním moderátorem, kde se hledá nejlepší ešení 

pomocí nápad  každého lena) 

f) simulace ( ešení problém  dle scéná e, které je zam eno na praxi, na reálné problémy)

g) jiné……………………………………………………………………………………… 

8. Absolvování vzd lávacích kurz  a program  má vliv na výši mého mzdového 

ohodnocení. 

a) ano  

b) ne 

c) nevím 

9. V domosti nabyté ve vzd lávacím kurzu nebo programu ihned aplikuji do praxe. 

a) ur it  ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ur it  ne 

10. V systému vzd lávání bych rád/a zm nil/a. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

11. Rád/a bych se dále vzd lával/a v oblasti. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
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B 

Následujících 8 otázek se bude v novat vzd lávacímu projektu "Digitální zdroje jako podpora 

vzd lávání". 

1. Vzd lávací projekt „Digitální zdroje jako podpora vzd lávání“ konaný ve školním 

roce 2010/2011 byl pro m  p ínosem.   

a) ur it  ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ur it  ne 

2. Vzd lávací projekt „Digitální zdroje jako podpora vzd lávání“ byl pro m  na 

pochopení.   

a) jednoduchý z hlediska pedagogického i z hlediska technického 

b) jednoduchý z hlediska pedagogického, ale obtížný z hlediska technického 

c) složitý z hlediska pedagogického, ale jednoduchý z hlediska technického 

d) složitý z hlediska pedagogického i z hlediska technického 

3. Interaktivní tabuli nebo dataprojektor, které byly zakoupeny v rámci zmín ného 

projektu, využívám.    

a) neustále, každý den 

b) ob as, 2-3krát týdn

c) málokdy, 1krát týdn

d) ojedin le, 1-2krát m sí n

4. Výuka je díky interaktivním tabulím a dataprojektor m, které byly zakoupeny v 

rámci zmín ného projektu, pro d ti atraktivn jší.  

a) ur it  ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ur it  ne 
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5. Myslím, že díky interaktivním tabulím a dataprojektor m se škola stala 

konkurenceschopn jší a atraktivn jší. 

a) ur it  ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ur it  ne 

6. Nejv tším p ínosem notebooku, který jsem obdržel/a od zam stnavatele pro svou 

práci, je.

M žete zvolit více než 1 odpov . 

a) zjednodušení práce v elektronické t ídní knize 

b) rozší ení práce s digitálními u ebními materiály 

c) rychlejší p ístup k informacím 

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

e) žádné 

7. Nejv tším problémem p i používání notebooku, který jsem obdržel/a od 

zam stnavatele pro svou práci, je. 

M žete zvolit více než 1 odpov . 

a) hmotná zodpov dnost 

b) poruchy p ipojení ke školní síti a internetu 

c) pomalé p ipojení ke školní síti a internetu 

d) problémy s funk ním hardwarem 

e) problém s funk ním softwarem 

f) žádné 

8. Na vzd lávacím projektu "Digitální zdroje jako podpora vzd lávání" bych rád/a 

zm nil/a. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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C 

Identifika ní otázky 

1. Vyu uji. 

a) na I. stupni 

b) na II. stupni 

c) na I. i na II. stupni 

2. M j v k je. 

a) 25-34 let 

b) 35-44 let 

c) 45-54 let 

d) 55 a více let 

3. Jsem. 

a) žena 

b) muž 


