
Příloha č. 1 

 

Příklad adaptačního kontrolního seznamu 

 

Tabulka 2.1  

Téma 
Osoba odpovědná za toto 

téma 

První 

den 

První 

týden 

První 

měsíc 

Přijetí manažer lidských zdrojů x   

Dokumentace a představení 

manažerovi 
manažer lidských zdrojů x   

Hodiny, začátek pracovní 

doby, pružný čas, přestávky 

na jídlo a přesčasy 

manažer lidských zdrojů x   

Poloha oddělení, vymezení 

funkce a představení 

zaměstnanců 

nadřízený x   

Cesta po hlavních 

pracovních oblastech, 

zaměstnanecká restaurace, 

toalety, nouzové východy 

osoba delegována 

nadřízeným 
x   

Pravidla o zdraví a 

bezpečnosti při práci 
nadřízený x   

Společnost – výrobky, 

služby a příručka společnosti 
specialista pro trénink   x 

Pravidla a procedury – 

disciplína a stížnosti 
manažer lidských zdrojů  x  

Platby, plat o svátcích a při 

nemoci 
manažer lidských zdrojů  x  

Komunikace a konzultace specialista pro trénink   x 

Trénink a rozvoj specialista pro trénink   x 

Hodnocení výkonu specialista pro trénink   x 

Penze specialista pro trénink   x 

Odbory zástupce odborů   x 

 

Zdroj: ARMSTRONG M. Řízení lidských zdrojů, Nejnovější trendy a postupy. 10. české 

vydání. Praha: Grada Publishing,2006. 800 s. ISBN 978-80-247-1407-3 



Příloha č. 2 
 
Rozšířené vedení ve výchovně vzdělávací oblasti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Interní zdroje organizace  



Příloha č. 3 

 
 
Zdroj: Interní zdroje organizace  

Organizační schéma vedoucích 
pracovníků školy 



Příloha č. 4 
 

Na hodnocení průběhu adaptačního procesu jsem se dotazovala i vedoucích pracovníků, 

kterými byli ředitel školy pan Mgr. Zbyněk Mašek a zástupkyně ředitele paní Mgr. Jarmila 

Maradová. 

 

1. Považujete postup adaptace nových pracovníků na Vaší škole za dobře propracovaný? 

ředitel: 

zástupce: 

 

2. Kolik pracovníků bylo propuštěno během prvních 3 měsíců od roku 2009? 

ředitel: 

zástupce: 

 

3. Jaké byly důvody k tomuto propuštění? 

ředitel: 

zástupce: 

 

4. Kolik zaměstnanců od roku 2009 opustilo školu samo z vlastních důvodů během 

prvních 3 měsíců? 

ředitel: 

zástupce: 

 

5. Jaké byly důvody jejich odchodu? 

ředitel: 

zástupce: 

 

6. Považujete funkci patrona za významnou? 

ředitel: 

zástupce: 

 

7. Byl někdy patron změněn v průběhu adaptačního procesu? 

ředitel: 

zástupce: 



8. Jaké byly důvody k této změně? 

ředitel: 

zástupce: 
 

9. Myslíte si, že by bylo zpracování tzv. orientačního balíčku přínosné pro zapracování 
nových zaměstnanců? 

 

ředitel: 

zástupce: 
 

10. A myslíte si, že by přesný a kvalitně vypracovaný adaptační plán usnadnil práci a 
orientaci jak Vám, tak i novým zaměstnancům? 
 

ředitel: 

zástupce: 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 



Příloha č. 5 
 
Milí respondenti, milé respondentky, 
 
jsem studentkou 3. ročníku Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava oboru Management a v současné době zpracovávám 
bakalářskou práci na téma Postup přijímání a adaptace zaměstnanců v Základní škole a Mateřské škole ve Svatobořicích – 
Mistříně. Tímto si Vás dovoluji požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Zaručuji Vám naprostou anonymitu a zároveň, 
že Vaše odpovědi budou sloužit jen pro zpracování mé závěrečné práce. 
Děkuji za Vaši ochotu a Váš čas. 
 
 
Pokyny pro vyplnění dotazníku: Pokud není v otázkách uvedeno jinak, zakroužkujte vždy právě jednu odpověď. Své odpovědi 
do dotazníku zvýrazněte, případně dopište. 
 
 
 
1. Pohlavím jste: 

 
1.1  žena 
1.2  muž  

 
2. Do jaké věkové kategorie patříte? 
 

2.1  0 – 30 let 
2.2  31 – 40 let 
2.3  41 – 50 let 
2.4  51 let a více 

 
3. Jste pracovníkem Základní školy a Mateřské školy ve Svatobořicích – Mistříně? 
 

3.1  ano 
3.2  ne 

 
4.  Jaké máte na této škole pracovní zaměření? Označte jednu či více správných odpovědí. 

 
4.1  pedagogický pracovník 
4.2  provozní zaměstnanec 
4.3  vedení školy 
4.4  rozšířené pedagogické vedení  

 
5. Jak dlouho zde pracujete? 

 
5.1   méně než rok 
5.2   1 – 2 roky 
5.3   2 – 5 let 
5.4   více jak 5 let 
 

6. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? 
 

6.1  střední s maturitou 
6.2  VŠ – bakalářské 
6.3  VŠ – magisterské 
6.4  VŠ – doktorské 
6.5  jiné   

 
 
7. Byly Vám při nástupu do zaměstnání poskytnuty všechny potřebné informace a materiály pro výkon Vaší práce? 

 
7.1  ano 
7.2  ne 
7.3  většina, ale určitě ne všechny  

   
 
 
 
 
 



8. Jak hodnotíte informace o následujících možnostech, které Vám byly při vstupu do zaměstnání poskytnuty? 
Ohodnoťte jako ve škole na stupnici od 1 do 5. 
 
      1    2   3    4   5 

8.1  možnosti stravování  � � � � � 
8.2  školní řád   � � � � � 
8.3  budova, učebny   � � � � � 
8.4  sociální zařízení   � � � � � 
8.5  odměny    � � � � � 
8.6  školení, kurzy   � � � � � 

 
9. Uvítali byste při nástupu do nového zaměstnání tvz. orientační balíček, což by byl soubor všech potřebných 
informací o chodu školy, její hierarchii, potřebných kontaktech, zaměstnaneckých výhodách, atd.? 
 

9.1   určitě ano 
9.2  spíše ano 
9.3  spíše ne 
9.4  určitě ne 

 
10. Co by měl podle Vás tento balíček především obsahovat? 
  

...................................................................................................................................... 
 ...................................................................................................................................... 
 
11. Byl Vám pro lepší adaptaci na nové pracovní místo přidělen „patron“ pedagogickým pracovníkům „zavádějící 
učitel“, či jiný pracovník, který Vám pomáhal novou práci lépe a rychleji zvládnout a byl Vaším poradcem? Pokud ano 
přejděte na další otázku, pokud ne přejděte na otázku č.13. 
 

11.1  ano 
11.2  ne 

 
 
 
12. Pomáhal Vám přiřazený uvádějící učitel, či  jiný „trenér“, dostatečně se všemi problémy a zvládáním nového 
pracovního místa?  
Ohodnoťte jako ve škole na stupnici od 1 do 5. 
 

.............. 
 
13. Za jakou dobu si myslíte, že jste byli zcela adaptováni na novou práci, sociální prostředí a firemní kulturu? 
 

13.1  méně než 1 měsíc 
13.2  1 – 3 měsíce 
13.3  3 – 6 měsíců 
13.4  6 měsíců – 1 rok 
13.5  více než 1 rok 

 
14. Co se Vám na přijímání a procesu adaptace do nového zaměstnání nelíbilo, co byste změnili? 
 
..................................................................................................................................................... 
 
 
15. Co se Vám na opak na přijímání a procesu adaptace do nového zaměstnání líbilo? 
 

......................................................................................................................................... 
 
16. Měli jste přesně stanovený adaptační plán, dle kterého jste se při začleňování do organizace řídili a který jste měli k 
dispozici? 
 

16.1  ano 
16.2  ne 

 
17. Jakou známkou byste ohodnotili celý proces přijímání a adaptace na Základní a mateřské škole ve Svatobořicích - 
Mistříně? Ohodnoťte jako ve škole na stupnici od 1 do 5. 
 

............. 

Zdroj: vlastní zpracování 



Příloha č. 6 

 

Ohodnoťte jako ve škole na stupnici od 1 do 5, kdy 1 je nejlepší a 5 nejhorší. 

        

1. Zhodnocení patrona      1 2 3 4 5  

Ohodnoťte přístup patrona:       

Ohodnoťte pozornost Vám věnovanou Vaším patronem:       

Ohodnoťte ochotu patrona pomáhat Vám s Vaší novou prací:       

Ohodnoťte zpětnou vazbu patrona k Vám:       

Ohodnoťte celkovou práci patrona:       

 

2. Zhodnocení přístupu kolegů 1 2 3 4 5  

Jak se cítíte mezi Vašimi kolegy:       

Ohodnoťte přístup Vašich nových kolegů k Vám:       

Ohodnoťte celkově chování kolegů vůči Vám:       

 

3. Zhodnocení pracovního místa 1 2 3 4 5  

Ohodnoťte, jak jste spokojen/a s náročností práce:       

Ohodnoťte, jak se shoduje pracovní náplň s tím, co Vám bylo 

řečeno u pohovoru: 

      

Ohodnoťte, jak jste spokojen/a s vybavením pracoviště:       

Ohodnoťte, jak jste spokojen/a s pracovní náplní:       

Ohodnoťte celkově Vaši novou pracovní pozici:       

 

4. Zhodnocení získaných znalostí a dovedností po zkušební 

době 

1 2 3 4 5  

Ohodnoťte, jak jste schopen/na vykonávat Vaši novou práci:       

Ohodnoťte Vaši orientaci na novém pracovišti:       

Ohodnoťte, jak jste seznámen s interními předpisy školy:       

Ohodnoťte průběh zaškolení na novou pozici:       

 
 
 
Zdroj: vlastní zpracování 



Příloha č. 7 
 
 
Práva a povinnosti patrona 
 
 

Hlavním úkolem patrona je být nápomocen začínajícímu zaměstnanci a konat 

především konzultační činnost při jeho potížích a při řešení problémů. Má právo kontrolovat 

práci nového zaměstnance formou hospitací při jeho pracovní činnosti, hodnotit jeho výkon a 

podávat návrhy na zlepšení jeho práce. 

 

Patron není nadřízeným nově přijatého zaměstnance, je pouze jeho pomocníkem a 

konzultantem a koná činnost na základě dohody o provedení práce. 

 

Patron také tuto činnost nevykonává 24 hodin denně. Spolu s novým zaměstnancem si 

domluví konzultační hodiny, ve kterých mu bude k dispozici a může se mu plně věnovat. Jiné 

konzultace a řešení problémů záleží na domluvě mezi patronem a novým zaměstnancem. 

 

 

 

Zdroj: vlastní zpracování 



Příloha č. 8 

 

Dohoda o provedení práce 

uzavřena v souladu s ustanovením § 74 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění 
pozdějších předpisů 

Účastníci smlouvy: 

pan/í : 

rodné číslo: 

trvalé bydliště:  

dále jen „zaměstnavatel“,  

a 

pan/í : 

rodné číslo: 

trvalé bydliště:  

dále jen „zaměstnanec“, 

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto  

 

Dohodu o provedení práce 

Práva a povinnosti smluvních stran 

I.  

Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody provede práci /pracovní úkol/ níže 
specifikovaný. 

Předmětem této dohody je uskutečňování patronství pro nového zaměstnance: 

 jménem: 

přijatého dne:      



II.  

Zaměstnanec se zavazuje: 

1. K pomoci začínajícímu zaměstnanci. 

2. Ke konání konzultačních činností s tímto zaměstnancem. 

3. Ke konání hospitací při jeho práci. 

4. K pomoci řešení problémů a potíží spojených s adaptací nového zaměstnance. 

5. Ke kontrole nového zaměstnance. 

6. K hodnocení nového zaměstnance. 

 

III.  

Zaměstnavatel se zavazuje: 

Za řádně odvedenou práci /pracovní úkol/ přísluší zaměstnanci jednorázová odměna za 
v jednotlivých termínech provedenou práci /pracovní úkol/. Výše této odměny bude dále 
sjednána v dodatku k této dohodě. 

Odměna je splatná do 15. dne následujícího měsíce od dokončení a řádného odvedení práce 
/pracovního úkolu/ a bude vyplacena v hotovosti k rukám zaměstnance. 

IV.  

Zaměstnanec je povinen provést práci podle této dohody osobně, svědomitě podle svých sil a 
schopností, a to ve sjednané době a je povinen řídit se pokyny zaměstnavatele případně 
zaměstnavatelem určeného zástupce a příslušnými předpisy. Zaměstnanec prohlašuje, že je 
způsobilý k výkonu práce /pracovního úkolu/ čl. I. této dohody. 

1. Dohoda o provedení práce se sjednává na dobu od data podpisu této dohody, až do 
doby řádného odvedení a ukončení práce /pracovního úkolu/, v rozsahu do 150 hodin 
ročně s tím, že jednotlivé termíny, ve kterých bude zaměstnanec provádět práci 
/pracovní úkol/ budou určeny v jednotlivých dodatcích. 

 

2. Před uzavřením této dohody zaměstnavatel seznámil zaměstnance s právy a 
povinnostmi, jež pro něj vyplývají z této dohody, s pracovními a jinými předpisy, 
vztahujícími se k vykonávané práci /pracovnímu úkolu/. 

 

 



3. Zaměstnavatel je povinen vytvořit pracovní podmínky zajišťující řádný a bezpečný 
výkon práce, poskytnout sjednanou odměnu a dodržovat sjednané podmínky. 

Závěrečná ustanovení 

Ostatní práva a povinnosti, touto dohodou neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními 
zákoníku práce a dalšími pracovně právními předpisy. 

Je-li kterékoliv z ustanovení této smlouvy neplatné či nevynutitelné, či stane-li se někdy 
takovým v budoucnu, nemá a nebude to mít vliv na platnost či nevynutitelnost ustanovení 
ostatních. 

Tato dohoda by vystavena ve 2 vyhotoveních, z nichž každý z účastníků obdrží právě jedno 
vyhotovení. 

Sjednaný obsah této dohody lze měnit pouze písemnou dohodou zaměstnance a 
zaměstnavatele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Svatobořicích – Mistříně dne: 

 

 

..........................................................................................  .. ........................................... 

.........podpis zaměstnance................................................................       .podpis zaměstnavatele 

 
 



Dodatek č. 1 k dohodě o provedení práce 
 
 

Uzavřený mezi: 

pan/í : 

rodné číslo: 

trvalé bydliště:  

dále jen „zaměstnavatel“ na straně jedné,  

a 

pan/í : 

rodné číslo: 

trvalé bydliště:  

dále jen „zaměstnanec“ na straně druhé, 

 
Zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřeli dne ............... dohodu o provedení práce, jejíž je tento 
dodatek nedílnou součástí. 
 
Tímto dodatkem se sjednává období výkonu práce na rok ............... 
 
Za řádně odvedenou práci /pracovní úkol/ přísluší zaměstnanci jednorázová odměna ve výši 
2000 Kč + pohyblivá složka ve výši 1500 Kč.  
 
 
 
 
 

Ve Svatobořicích – Mistříně dne: 

 

 

..........................................................................................  .. ........................................... 

.........podpis zaměstnance................................................................       .podpis zaměstnavatele 

 
Zdroj: vlastní zpracování 



Příloha č. 9 
 
 
Adaptační plán 
 
Jméno a příjmení zaměstnance  
Datum plnění plánu  
Zodpovědná osoba:  

 

Téma Zodpovědná 
osoba 

První den První týden První měsíc 

Přijetí ředitel x   
Dokumentace sekretářka 

ředitele x   

Představení 
trenérovi a 
ostatním 
zaměstnancům 

ředitel x   

Školení BOZP Červený kříž x   
Seznámení 
s pracovní 
náplní a 
platovým 
výměrem 

ředitel x   

Předání klíčů a 
materiálů 

ředitel x   

Seznámení se 
školou, 
stravováním, 
toaletami 

ředitel x   

Pravidla, normy ředitel  x  
Hodiny, 
pracovní čas, 
přestávky 

ředitel x   

Konzultace patron, ředitel   x 
Trénink a rozvoj patron   x 
Hodnocení patron, ředitel   x 
Hospitace patron, ředitel   x 
Seznámení 
s platovým 
výměr o 
svátcích, 
dovolených a při 
nemoci 

ředitel  x  

 
Zdroj: vlastní zpracování 
 


