
Přílohy 

Příloha 1 – dotazníky a rozhovor 

Příloha 2 – pracovní náplně 



1. 

Příloha 1 

 

DOTAZNÍK 

Určen pro pedagogické pracovníky 
 

Vážení zaměstnanci Základní školy ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, 

jsem studentkou Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a ráda bych Vás požádala o vyplnění 

tohoto dotazníku. Dotazník je zcela anonymní a veškeré údaje budou využity pouze pro 

zpracování mé diplomové práce. Mnohokrát Vám děkuji za čas strávený vyplňováním. 

Bc. Kateřina Čaverová 

1. Pohlaví 

a) Muž 

b) Žena  

  
2. Jaký je Váš věk? 

a) 20-35 let 

b) 35-50 let 

c) 50 a více let 

 
3. Jak dlouho pracujete na této škole?  

a) do 1 roku 

b) 1-5 let 

c) 6-10 let 

d) 11-15 let 

e) 15 a více let  



2. 

4. Označte následující otázky pořadovým číslem od 1 do 4, podle toho, jak jste 
spokojen/a s/se: 
1 = zcela spokojen/a 

2 = spíše spokojen/a 

3 = spíše nespokojen/a 

4 = velmi nespokojen/a 

a) plánováním a organizací práce Vaší školy  

b) úrovní komunikace a spolupráce mezi učiteli  

c) úrovní komunikace mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky  

d) komunikací mezi zaměstnanci a vedením školy  

e) systémem vzdělávání  

f) kompetencemi, kterými disponujete  

g) současným systémem odměňování v souvislosti s vykonávanou prací  

h) pracovními podmínkami ve škole  

ch) výhodami, jež Váš zaměstnavatel poskytuje (stravování, FKSP, apod.)  

i) pracovní dobou  

 

5. Práci pedagogického pracovníka považujete za (možno označit i více odpovědí): 

a) časově náročnou 

b) stresující 

c) zajímavou 

d) monotónní 

e) psychicky náročnou 

 
6. Jaké je Vaše pracovní vytížení? 

a) velmi vysoké 

b) vysoké 

c) průměrné 

d) nízké  

e) velmi nízké  

 

 

 



3. 

7. Jste spokojen/a s výší mzdy? 
a) zcela spokojen/a 

b) spíše spokojen/a 

c) spíše nespokojen/a 

d) velmi nespokojen/a 

 
8. Považujete výši mzdy za odpovídající Vašim pracovním výkonům? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 
9. Připravujete se na výkon povolání i ve svém volném čase? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 
10. Jste při výkonu Vaší práce ovlivňováni náladou či emocemi? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 
 
11. Považujete celoživotní vzdělávání učitele jako samozřejmou součást své práce? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 



4. 

12. Pokud jste v předchozí otázce zvolili ano, označte prosím, jakým způsobem se 
vzděláváte vy. 
a) kurzy, semináře  

b) četba odborných publikací  

c) rozšiřování studia na vysoké škole 

d) sledování všeobecného i odborného přehledu v masmédiích (internet, televize, časopisy, 

noviny, apod.) 

e) jiné (prosím vypište)  

 

13. Jakým způsobem dochází na Vaší škole k profesnímu rozvoji? Přivítal/a byste i další 

možnosti rozvoje? 

  

 

 

 
 
 

 
 
14. Kdybyste měl/a možnost vrátit se na začátek a rozhodoval/a se znovu, zvolil/a byste 

opět profesi učitele? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 
15. Jste celkově spokojen/a s profesí pedagoga na této škole? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 



5. 

 

DOTAZNÍK 

Určen pro kuchařky 

 

Vážení zaměstnanci Základní školy ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, 

jsem studentkou Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a ráda bych Vás požádala o vyplnění 

tohoto dotazníku. Dotazník je zcela anonymní a veškeré údaje budou využity pouze pro 

zpracování mé diplomové práce. Mnohokrát Vám děkuji za čas strávený vyplňováním. 

Bc. Kateřina Čaverová 

1. Pohlaví 

a) Muž 

b) Žena  

  
2. Jaký je Váš věk? 

a) 20-35 let 

b) 35-50 let 

c) 50 a více let 

 
3. Jak dlouho pracujete na této škole?  

a) do 1 roku 

b) 1-5 let 

c) 6-10 let 

d) 11-15 let 

e) 15 a více let  



6. 

4. Označte následující otázky pořadovým číslem od 1 do 4, podle toho, jak jste 
spokojen/a s/se: 
1 = zcela spokojen/a 

2 = spíše spokojen/a 

3 = spíše nespokojen/a 

4 = velmi nespokojen/a 

 

5. Práci v kuchyni považujete za (možno označit i více odpovědí): 

a) časově náročnou 

b) zajímavou 

c) namáhavou 

d) monotónní 

e) fyzicky náročnou 

a) komunikací mezi spolupracovníky 
 

b) komunikací mezi zaměstnanci a vedením školy  

c) vztahy mezi spolupracovníky  

d) vztahy mezi zaměstnanci a vedením školy  

e) současným systémem odměňování v souvislosti s vykonávanou prací  

f) pracovními podmínkami v kuchyni  

g) výhodami, jež Váš zaměstnavatel poskytuje (stravování, FKSP, apod.)  

h) jistotou zaměstnání  

 
6. Jaké je Vaše pracovní vytížení? 

a) velmi vysoké 

b) vysoké 

c) průměrné 

d) nízké  

e) velmi nízké  

 
7. Jste spokojen/a s výší mzdy? 

a) zcela spokojen/a 

b) spíše spokojen/a 

c) spíše nespokojen/a 

d) velmi nespokojen/a 



7. 

8. Považujete výši mzdy za odpovídající Vašim pracovním výkonům? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 
9. Jste spokojen/a se svou pracovní náplní? 

a) zcela spokojena 

b) spíše spokojen/a 

c) spíše nespokojen/a 

d) velmi nespokojen/a 

 
10. Máte k dispozici vybavení a nástroje potřebné pro výkon Vašeho povolání? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 
 
11. Jste spokojen/a s pracovní dobou? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 
12. Jste celkově spokojen/a s pracovním prostředím? 

a) určitě ano  

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 



8. 

13. Co byste na svém pracovišti změnil/a či zlepšil/a (možno označit i více odpovědí)? 
a) informovanost 

b) lepší sociální zařízení (WC…) 

c) komunikaci s nadřízeným 

d) vztahy na pracovišti 

e) platové podmínky 

f) pracovní atmosféru 

g) nic, jsem spokojen/a 

 
14. Kdybyste měl/a možnost vrátit se na začátek a rozhodoval/a se znovu, zvolil/a byste 

opět profesi kuchařky? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 
15. Jste celkově spokojen/a s profesí kuchařky na této škole? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 



9. 

DOTAZNÍK 

Určen pro účetní a správní zaměstnankyni 

 

Vážení zaměstnanci Základní školy ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, 

jsem studentkou Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava a ráda bych Vás požádala o vyplnění 

tohoto dotazníku. Dotazník je zcela anonymní a veškeré údaje budou využity pouze pro 

zpracování mé diplomové práce. Mnohokrát Vám děkuji za čas strávený vyplňováním. 

Bc. Kateřina Čaverová 

1. Pohlaví 

a) Muž 

b) Žena  

  
2. Jaký je Váš věk? 

a) 20-35 let 

b) 35-50 let 

c) 50 a více let 

 
3. Jak dlouho pracujete na této škole?  

a) do 1 roku 

b) 1-5 let 

c) 6-10 let 

d) 11-15 let 

e) 15 a více let  



10. 

4. Označte následující otázky pořadovým číslem od 1 do 4, podle toho, jak jste 

spokojen/a s/se: 

1 = zcela spokojen/a 

2 = spíše spokojen/a 

3 = spíše nespokojen/a 

4 = velmi nespokojen/a 

a) komunikací mezi spolupracovníky 
 

b) komunikací mezi zaměstnanci a vedením školy  

c) vztahy mezi spolupracovníky  

d) vztahy mezi zaměstnanci a vedením školy  

e) současným systémem odměňování v souvislosti s vykonávanou prací  

f) pracovními podmínkami   

g) výhodami, jež Váš zaměstnavatel poskytuje (stravování, FKSP, apod.)  

h) jistotou zaměstnání  

 

5. Vaši práci považujete za (možno označit i více odpovědí): 

a) časově náročnou 

b) zajímavou 

c) namáhavou 

d) monotónní 

e) fyzicky náročnou 

 
6. Jaké je Vaše pracovní vytížení? 

a) velmi vysoké 

b) vysoké 

c) průměrné 

d) nízké  

e) velmi nízké  

 
7. Jste spokojen/a s výší mzdy? 

a) zcela spokojen/a 

b) spíše spokojen/a 

c) spíše nespokojen/a 

d) velmi nespokojen/a 



11. 

8. Považujete výši mzdy za odpovídající Vašim pracovním výkonům? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 
9. Jste spokojen/a se svou pracovní náplní? 

a) zcela spokojena 

b) spíše spokojen/a 

c) spíše nespokojen/a 

d) velmi nespokojen/a 

 
10. Jste spokojen/a s pracovní dobou? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 

11. Jste celkově spokojen/a s pracovním prostředím? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 
 
12. Jste spokojen/a s přístupem nadřízeného? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 
13. Co byste na svém pracovišti změnil/a či zlepšil/a (možno označit i více odpovědí)? 

a) informovanost 

b) lepší sociální zařízení (WC…) 

c) komunikaci s nadřízeným 

d) vztahy na pracovišti 

e) platové podmínky 



12. 

f) pracovní atmosféru 

g) nic, jsem spokojen/a 

 

14. Kdybyste měl/a možnost vrátit se na začátek a rozhodoval/a se znovu, zvolil/a byste 
opět současnou profesi? 
a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 

 
15. Jste celkově spokojen/a se svou profesí na této škole? 

a) určitě ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) určitě ne 



13. 

ROZHOVOR 

Určen pro školnici a uklízečky 

 

Otázka č. 1: Jaký je Váš věk? 

Možnosti odpovědi: 20-35 let, 35-50 let, 50 a více let. 

 

Otázka č. 2: Jak dlouho pracujete na této škole? 

Možnosti odpovědi: Do 1 roku, 1-5 let, 6-10 let, 11-15 let, 15 a více let.  

 

Otázka č. 3: Proč jste se rozhodla pracovat právě na této škole?  

 

 

Otázka č. 4: Jste spokojena se vztahy se spolupracovnicemi?  

Možnosti odpovědi: Určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne. 

 

Otázka č. 5: Jsou pro Vás důležité vztahy s nadřízenými?  

 

 

Otázka č. 6: Jste spokojena s komunikací a vztahy s nadřízenými?  

 

 

Otázka č. 7: Jste celkově spokojena s prací uklízečky na této škole? 

Možnosti odpovědi: Určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne. 

 

Otázka č. 8: Práci uklízečky považujete za (možnost označit i více odpovědí): 

Možnosti odpovědi: Časově náročnou, monotónní, fyzicky náročnou, namáhavou, přínosnou.  

 

Otázka č. 9: Jste spokojena s výší mzdy? 

Možnosti odpovědi: Určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne.  

 

Otázka č. 10: Myslíte si, že Vaše mzda odpovídá Vaší pracovní náplni? 

 

 

 



14. 

Otázka č. 11: Jaké je Vaše pracovní vytížení? 

Možnosti odpovědi: Velmi vysoké, vysoké, průměrné, nízké, velmi nízké. 

 

Otázka č. 12: Musíte vykonávat i činnosti nad rámec své pracovní náplně (popřípadě 

jaké)? 

 

Otázka č. 13: Jste spokojena s pracovním prostředím? 

Možnosti odpovědi: Určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne. 

 

Otázka č. 14: Jste spokojena se současnou pracovní dobou? 

 

 

Otázka č. 15: Jak se cítíte ve své práci? 

 

 

Otázka č. 16: Máte na této škole jistotu zaměstnání? 

Možnosti odpovědi: Určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne. 

 

Otázka č. 17: Dokáží Vaši práci ocenit i jiní zaměstnanci či nadřízení? 

 

 

Otázka č. 18: Kdybyste měla možnost vrátit se na začátek a rozhodovala se znovu, zvolila 
byste opět profesi uklízečky na této škole? 
Možnosti odpovědi: Určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne. 
 
Otázka č. 19: Jaké změny byste ve své práci uvítala? 

 

 

Otázka č. 20: Kdyby se Vám naskytla možnost, opustila byste toto zaměstnání? 

Možnosti odpovědi: Určitě ano, spíše ano, spíše ne, určitě ne. 



1. 

Příloha 2  

Pracovní náplň - školník 

                                                                     
ÚTVAR: 

správa školy PLATOVÁ TŘÍDA: 5 

FUNKCE: školník   
JMÉNO:  KATALOG PRACÍ: 1.6.1. 

 
1. Je přímo podřízen řediteli školy: 

- v interních vztazích reprezentuje útvar, který řídí a jedná jeho jménem, 

- v externích vztazích tak jedná jménem školy ve věcech týkajících se útvaru jím řízeného, v 

nepřítomnosti ředitele i ve věcech týkajících se školy jako celku. 

 

2. Řídí útvar správy školy v oblastech: 

- úklidu školy 

- drobné údržby školy 

- energetického hospodářství školy 

- BOZP 

V rámci tohoto vymezení řídící pravomoci odpovídá za celkové plnění úkolů, spadajících do 

náplně činnosti útvaru správy školy, především za organizaci a provádění podpůrných 

činností k zajištění podmínek pro hladký průběh pedagogického procesu školy. 

 

 3. Schvaluje : 

- zastupování nepřítomných pracovníků útvaru správy školy, 

- opatření pro zajištění pořádku, čistoty a bezpečnosti všech    školních zařízení (budovy, 

  pozemky, vybavení), 

- přidělení úklidových rajónů uklízečkám, 

- výkazy práce uklízeček 

 

4. Samostatně zajišťuje: 

- nákup vymezeného sortimentu zboží, (při nákupech a údržbě vyhledává především 

dodavatele zaměstnávající osoby se ZPS (náhradní plnění) 

- nábor a přijímání nových uklízeček. Přednostně se zaměřuje na získávání osob se ZPS. 

- technické zabezpečení údržby, oprav technologických zařízení a  budov, samostatně provádí 

drobné údržbářské práce a opravy, provádí    dozor nad prováděním řemeslnických prací, 



2. 

- dohlíží na jejich kvalitu a ekologický způsob provedení 

- evidenci, nákup, přidělování a kontrolu používání ochranných pracovních prostředků 

- evidenci, nákup, přidělování a kontrolu hospodárného využívání čisticích a úklidových  

prostředků, 

-  praní a čištění ručníků, utěrek, záclon,povlečení pro MŠ apod. 

-  kontrolu kvality úklidu prostor školy, kontrolu práce podřízených    zaměstnanců, 

-  kontrolu technického stavu budovy a jejího vybavení z hlediska  hospodárného využívání a 

z hlediska bezpečnosti práce, 

-  kontrolu hygieny práce, 

-  zajišťuje účast provozních zaměstnanců na školení BOZP a PO, 

- vedení docházky uklízeček, nařizuje a eviduje přesčasovou práci v rámci platných právních 

norem,nařizuje čerpání dovolené a neplacené volno, 

- vedení skladu čistících prostředků, nářadí a ochranných pomůcek a jejich vydávání 

uklízečkám, 

- ustanovení organizačního řádu školy a jeho součástí, 

- otvírání školy na začátku denního provozu, uzamykání a zajišťování budovy po skončení  

  provozu, zejména uzamčení vchodů a uzavření oken, zastřežování a odstřežování budovy 

  elektronickým zabezpečovacím zařízením. 

- požární ochranu školy v mimopracovní době, zajišťuje předepsané revize, sleduje 

dodržování jejich termínů a spolupracuje při jejich    provádění, 

- ranní úklid přístupových chodeb do šaten ZŠ a rovněž MŠ 

- pomáhá při oblékání a přezouvání dětí MŠ při odchodu na vycházku dopoledne 

- denní úklid 800 metrů čtverečních venkovní úklidové plochy - asfaltové, betonové či  

 dlážděné plochy přilehlé k budově školy kromě veřejných komunikací. Úklid je prováděn 

  tak, aby během každého týdne byly postupně zkontrolovány a uklizeny všechny uvedené  

  plochy, 

- výzdobu školy státními vlajkami, 

- dozor u hlavního vchodu do školy v době 7,00 - 7,25 a v době určené rozvrhem dozorů, 

  dohlíží na dodržování vnitřního řádu školy žáky, zejména na přezouvání, 

- průběžné kontroly chování žáků o přestávkách - prochází všechny chodby školy, zvlášť se 

  zaměřuje na chlapecké WC. Provádí namátkové kontroly WC po přestávkách – sleduje 

  udržování čistoty, případné poškozování majetku školy a zda na WC a jiných místnostech 

  nedochází ke zneužívání návykových látek žáky školy. 

 



3. 

 

  5. Předkládá řediteli školy 

- návrhy krátkodobých i dlouhodobých koncepcí rozvoje školy, 

- stanoviska ke stížnostem a podáním, která se týkají útvaru správy školy a jsou v kompetenci 

školy, 

- návrhy na změny pracovních náplní pracovníků útvaru správy školy, 

- návrhy na přiznání pohyblivých složek platů u pracovníků útvaru správy školy 

- návrhy na kontroly technologických zařízení a instalací; schválené pak sjednává. 

 

  6. Pracovní náplň vstupuje v platnost jejím převzetím zaměstnancem. Kromě činností 

uvedených v bodech 1 až 5 mu mohou být ukládány i jiné práce v rámci oblastí uvedených v 

bodě 2 v souladu s jeho kvalifikací. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Datum Ředitel školy Zaměstnanec 
   

             
 
   



4. 

 

Pracovní náplň – uklízečka 
 

Útvar Správní Platová třída 2 
Funkce uklízečka Katalog prací 1.6.6 
Jméno    
 
Je přímo podřízena školníkovi 
1. Mechanické mytí, drátkování a leštění podlah, čištění osvětlovacích těles, vysávání 
koberců, čištění, úklid a dezinfekce klozetů. 
2. Čištění oken ( i zdvihových) včetně jednoduchých ventilací, zrcadel, přepážek a ploch s 
dlaždicemi apod. 
3. Denně: 
a) setře na vlhko podlahy všech místností po odchodu žáků  
b) utře prach ze zařízení místností, parapetu, vytře lavice a řádně místnost vyvětrá 
c) vytře na vlhko podlahy záchodu, sprch, umýváren 
d) umyje sedátka záchodu, klik a rukojetí stahovacích šňůr horkou vodou   
e) po provedení úklidu uzavře všechna okna a uzamkne všechny místnosti a budovu školy 
 
4. Týdně: 
osmýčí stěny všech místností a provede desinfekci umýváren 
omyje stěny záchodu 
očistí okna mimořádně znečištěná žáky (houbou, ohryzky atd.) 
v případě, že se to ukáže nutné, odstraní tyto závady okamžitě 
provede desinfekci WC 

 
5. Při hlavním úklidu: (1x ročně ) 

• vydrhne podlahy všech učeben a ostatních místností, chodeb a hygienických 
zařízení  

• osmýčí stěny učeben a ostatních místností 
• vytře lavice, skříňky ,parapety,vyčistí topná tělesa   
• omyje všechna okna i okenní rámy zvenčí i zevnitř(2 x ročně) 

6. Další úkoly: vykonává dopolední (resp. odpolední) službu ve vrátnici školy dle rozpisu  
7. Je povinna v zájmu dodržení hygienické nezávadnosti stavu pracoviště převzít      úklid 
dalších prostor nad rámec svých pracovních povinností, a to v rozsahu maximálně 3 hodin 
denně , tj. 500 m úklidové plochy po nezbytně nutnou dobu . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Datum ředitel školy zaměstnanec 
 
 

 
 

 
 



5. 

Pracovní náplň - kuchařka 
 

Útvar Obchodní provoz Platová třída 6 
Funkce kuchařka Katalog prací 2.5.2 
Jméno    

 
 

• Pracovnice je přímo podřízena vedoucí školní jídelny a řídí se pokyny hlavní 

kuchařky 

• Spolupracuje s vedoucí kuchařkou při kvalifikovanější přípravě teplých jídel 

nebo specialit studené kuchyně 

• Zodpovídá za přípravu polévek a  příloh k hlavním jídlům 

• Dodržuje bezpečnostní předpisy a hygienické předpisy, používá ochranné 

pomůcky 

• V případě potřeby vykonává i pomocné a úklidové práce podle pokynů 

• Není-li přítomna vedoucí kuchařka, zastupuje ji v plném rozsahu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum ředitel školy zaměstnanec 
 
 

 
 

 
 

 
 


