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Dotazník k vedení portfolia – plán osobnostního rozvoje (2020/2021) 

odevzdat elektronicky do 31. 1. 2021, dokument před uložením označit 

jménem 
 

Výsledky tohoto dotazníkového šetření slouží k mapování různých oblastí v naší škole. Otázky se v průběhu 

let mění jen zřídka, aby mohly být porovnávány výsledky za několik let. Odpovědi pedagogů nebudou 

zveřejňovány. Je to i z toho důvodu, že učitelé zde uvádějí také osobní informace. Toto dotazování je i 

příležitostí k tomu, sdělit vedení školy věci, které nechcete říct nahlas před svými kolegy, ale pro dobré 

fungování školního kolektivu a budování bezpečného klimatu jsou důležité. Mapujete, hodnotíte uplynulý 

rok a plánujete na rok dopředu.  

Jméno a příjmení: 

Datum vyhotovení: 

1. Co se mi v uplynulém období podařilo? 

 

2. Co mne zajímá, co bych rád studoval/la? 

 

3. Co pozitivního mi přinesla změna ve vzdělávání, přechod na distanční výuku?  

 

4. Co mi nejvíce pomohlo při přechodu na distanční vzdělávání? 

 

5. Co je pro mne příležitostí ke změně nebo ke zlepšení v rámci přechodu vzdělávání do online 

podoby? 

 

6. Vzala mi něco distanční výuka? 

 

7. Jaký je můj pedagogický plán na školní rok 2020/2021? 

 

8. Jaké jsou mé postoje k realizaci společného vzdělávání (inkluzi) po 4 letech realizace? Změnilo se 

něco? 
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9. Jak realizuji inkluzi ve škole? 

 

10. S kým spolupracuji ve škole a na čem? 

 

11. Co mne zaujalo na práci mých kolegů/kolegyň? 

 

12. Čemu bych se rád věnoval/la, abych přispěl/la ke zlepšení chodu školy? 

 

13. Kdo byl u mne na hospitaci v uplynulém období?  

 

14. U koho jsem byl na hospitaci já? 

 

15. Čím jsem přispěl/la k reprezentaci školy? 

 

16. Co mě zaujalo z dění v pedagogické oblasti? 

 

17. Co mě zaujalo nebo jsem četl/a v odborné pedagogické literatuře, v odborném tisku? 

 

18. Co mě momentálně tíží v mé práci? 

 

19. Vytvořil/la jsem nějaké učební listy, texty, pomůcky a materiály, které považuji za zajímavé a 

prospěšné pro realizaci školního vzdělávacího programu? 

 

20. Chtěl/la bych zmínit něco mimo uvedené otázky? 

 

21. Napište, jaké konkrétní podmínky, vybavení, podporu vedení školy apod. potřebujete, abyste 

mohl/a svůj plán profesního rozvoje splnit.  
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