Dotazník

-_

Kultura školy

Vážení koIegové,
po dohodě s vedením školy a projektu Pomáháme školám k úspěchu (dálejen eŠÚ;;sme sestavili dotazník'
pomocíkterého chcerne lépe poznat vybrané aspekty-kultury Vašíškoly Jde nám zejména o to poznat a
pochopit proměny v kultuře školy vlivem projektu PŠÚ, kte4ý byl ve Vašíškole realizován v pósledních pěti
letech. Prosím' zamyslete se na následujícími otázkami a zaznamenejte na škále Váš názor na vybrané oblasti
kultury školy. V otevřených otáZkách pak popište co nejpřesněji VáŠ pohled na dotazovanou oblast. Právě
odpovědi na otevřené otáZky jsou pro nás užiteěným zdrojem informací.

Vyplněný dotazník vložte do přiloženéobálky, zaleptejia odevzdejte, prosím, na určenémísto ve škole.
Všechna data zůstávaj í anonymn í, obálky budou rozlepeny a dotazníky zpracovány mimo ško|u. Vedení školy
iučitelébudou mít poté k dispozici anonymizované interpretované výsledky.
Děkujeme za Váš čas a otevřenost.

Milan Pol a Bohumíra Lazarová
Ústav pedagogických věd FF MU Brno
Kontakt: lazaror r@ph il. nr rrn i.cz

1.

(]íle

označte na

ke kterému Z tvrzení se

íte

Cile Školy neisou učitelůmiasné
12345
Projekt PŠÚ nepřispěl k vyjasňování
12345
cílůškoly
jokld'nasra]a změna' uveďte, v čem -le zejména proievila:

z.

nzenl

Sýl řízení nepodporuje
na rozhodování

účastučitelů

Projekt PŠUnepřispěl ke změně stylu
vedení a k podpoře účastiučitelůna
rozhodování

12345
123

4

Pokud nasta|a Změna, uved'te, v čem se zejména pro_|evila:

J.

života ve škole

Cíle ško|y jsou zcela iasné
Projekt PŠÚ významně přispěl k
vyiasňování cílůškolv

1234s

organizace života ve škole je
chaotická' neisou iasná pravidla
Projekt PŠÚ nepřispěl k lepší
organizaci života ve škole a výváření
pravidel
Pokud nastala změna, uved'te, v čem se ze.iména pro.jevila:

t2345

5

Styl řízení velmi podporuje účastučitelůna
rozhodování
Projekt PsU \.ýznamně přispěl ke změně
sýlu vedeni a k podpoře účastiučitelůna
rozhodování

Školamájasně organizovaný život a přesná
pravidla
Projekt PŠUvýznamně přispěl k lepší
organiaci života ve škole a k výváření
pravidel

4.

orientace vedení

na

a

t2345

Wkon učitelů
Vedení školy se významně orientuje na
oracovní úkolv a vÝkonV uěitelů
Projekt PŠÚ významně podpořil orientaci
vedení školy na pracovní úkoly a výkony
učitelů

Vedení školy se neorientuje na
oracovní úkolv a výkony učitelů
Projekt PŠÚ nepřispěl k orientaci
vedení školy na pracovní úkoly a
výkony učitelů
Pokud nastala změna' uved'te, v čem se zejména projevila:

12345

ve škole
Kontrolni
t2345
Ve škole nejsou nastavené kontrolní
mechanismy (týkaiícíse práce učitelů)
12345
rrojekt PŠÚ nepřispěl k nastavení
kontrolních mechanismů ve škoIe
Pokud nastala změna, uved'te' v čem se zejména projevila:

6.

Motivace

Vedení školy nevěnuje pozornost
motivaci oracovníků
Pro.iekt PŠÚ nepřispěl k nastavení

t 214

7.

Komunikace a informace ve škole
12345
Ve škole nejsou rozvinuty
komunikaění kanály, informace se
nedostávaií ke všem učitelům
12345
Projekt PŠÚ nepřispěl ke zlepšení
učitelů
komunikace a informovanosti
Pokud nastala změna' uvedle' v čem se zejména projevila:

komrrnitor-r---)

Proiekt PŠÚ nepřispěl k rozvoj i
komunikace s vněiším prostředím

mechanismv

Projekt PŠÚ významně přispěl k nastavení
kontroln ích mechanismů re Škole

12345

oravidel pro motivaci pracovníků
Pokud nastala změna' uved'te, v čem se zejména projevila:

navenek
8. Komunikace
Školanekomunikuje s vnějším
prostředím (rodiči' místní

Školamá jasně nastavené kontrolní

5

Vedení školy věnuje soustředěnou
Dozornost motivaci pracovníků
Proiekt PŠUvýznamně přispěl k nastavení
nravidel oro motivaci pracovníků

Školamá rozvinuté komunikačníkanály,
informace jsou dobře dostupné všem

trojekt PŠUýznamně přispěl ke zlepšení
komunikace a informovanosti učitelů

12345

Školadobře komunikuje s vnějším
prostředím (rodiěi' místníkomunitou...)

12345

Projekt PŠÚ významně přispěl k rozvoj
komunikace s vněiším prostředím

i

9.

Inovace ve škole
Školanení inovativní' učitelénejsou
k inovacím podporováni
Projekt PŠÚ nepřispěl k inovátorství

12345

Školaje velmi inovativní, učiteléjsou
k inovacím podporováni
Projekt PŠUýznamně přispěl
k inovátorství ve škole

12345

ve škole
Pokud nastala změna, uvedte, v ěem se zejména projevila:

10. Profesionální rozvoi učitelů
Ve škole se nedbá na profesionální
rozvoj a dalšívzdělávání učitelů
Projekt PsU nepřispěl k rozvoji
profesionálního rozvoje a dalšího
vzdělávání učitelů

12345
't2345

Ve škole se velmi dbá na profesionální
rozvoj a dalšívzdělávání učitelů
Projekt PŠÚ významně přispěl
k profesionálnímu rozvoji a dalšímu
vzdělávání učitelů

Pokud nastala změna, uved'te, v čem se zejména projevila:

1.

Ve škole jsou velmi špatnépracovní
podmínky (čas, prostor, materiál,
finance... )

1234s
t 23

Ve školejsou výbomé pracovní podmínky

4

5

Projekt PŠUqýznamně přispěl ke zlepšgqi
pracovních podmínek

5

Prostředí školyje na vysoké estetické
úrovni, velmi se dbá na úpravu prostředí a
pořádek

Pokud nastala změna, uved'te, v čem se zejména projevila:

12.
Prostředí školy není na dobré estetické
úrovni, nedbá se na úpravu prostředí a
poňídek

123

4

12345

Projekr PŠÚ nepřispěl ke zvýšení
estetické úrovně školy a pořádku
Pokud nastala změna, uvedte, v čem se zejména projevila:

13.

v

mezt

t2345

Ve škole nejsou dobré vztahy mezi
lidmi
Projekt PsU nepřispěl ke zlepšení
t2345
vztahů mezi lidmi ve škole
Pokud nastala změna, uvedte, v čem se zejména projevila:

Projekt PŠÚ ýznamně přispěl ke zvýšení
estetické úrovně školv a pořádku

Ve škole máme velmi dobré váahy mezi
lidmi
Projekt PsU q1'znamně přispěl ke zlepšení
váahů mezi lidmi ve škole

mezi učiteli a
t4 v
Ve školejsou špatnévztahy mezr
učiteli a

t2345

ákv

Ve škole jsou výborné vztahy mezi učiteli a
žÁkv

12345

Projekt PŠUvýznamně přispěl ke zlepšení
vztahů mezi učiteli a ákv

Projekt PŠÚ nepřispěl ke zlepšení
vztahů mezi učiteli a áky
Pokud nastala změna' uvedte' v čem se zejména projevila:

l5. Vzdělávací výsledk
Ve škole se neklade důraz na
vzdělávací rrýsledky áků
Proiekt PŠUnepřispěl k orientaci
školv na výsledky áků

12345

Ve škole se klade velký důraz na vzdělávací

12345

Projekt PŠUvýznamně přispěl k orientaci

vÝsledkv

áků

školv na výsledkv

áků

Pokud nastala změna, uved'te, v čem se zejména projevila:

1ó. Důvěra ve vedení

Učitelév našíškole nedůvěřu.|í vedení

| 23

4

t2345

Projekt PŠÚ nepřispěl ke zvýšení
důvěrv ve vedení školv
Pokud nastala změna' uvedte, v čem se zejména projevila:

5

Učitelév našíškole zcela důvěřujívedení

školv
Projekt PŠÚ významně přispěI ke n"ýšení
důvěry ve vedení školy

Sem můŽete doplnit cokoliv, co Vás v pruběhu lyplňování dotazníku napadlo, cokoliv z Vašízkušenosti
s projektem pŠÚ ei na cojsme se prostějen zapomnéli zeptat

Zatrhněte, prosím:
Jakou máte praxi ve školství
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Jak dlouho pracujete v této škole
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