
ZŠ T.G.MASARYKA Pyšely , Pyšely
Iva Niklesová   [Odhlásit se]

Úvodní stránka Účet učitele Sociometrie Klima školy - dotazník pro žáky Výsledek dotazníku

Přehled dle kategorií [%]
Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Nevím
Spíše

nesouhlasím
Rozhodně

nesouhlasím
Výsledné

hodnocení

Prostředí, materiální zázemí 17,5 36,3 6,6 22,6 17,0 53,7 %

Lidé 34,2 40,7 8,2 13,3 3,6 72,2 %

Výsledek dotazníku - "Klima školy - žáci"

Graf 1:    Celkový přehled školy

Účet učitele | PROŠKOLY.cz http://www.proskoly.cz/sociometrie/u-skola-zak-vysledek.php?id=160

1 z 12 1.6.2012 12:56



Komunikace, vztahy 30,8 40,7 11,7 12,3 4,5 70,3 %

Systém, pravidla, hodnoty 27,5 40,2 8,8 18,1 5,4 66,6 %

Výuka, příprava, hodnocení 25,4 43,5 5,2 20,9 5,0 65,9 %

Komplexní hodnocení 17,3 32,0 15,0 23,0 12,7 54,6 %

Celkem 26,3 39,4 8,4 17,6 7,3 64,4 %

Nejlépe hodnocené otázky Kategorie Hodnocení

Když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat. Komunikace, vztahy 85 %

Škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, interaktivními tabulemi a další technikou. Prostředí, materiální zázemí 83 %

Vážím si našich učitelů. Lidé 81 %

Nejhůře hodnocené otázky Kategorie Hodnocení

Škola má vhodné prostory pro převlékání žáků (šatny). Prostředí, materiální zázemí 26 %

Naše škola je napřed před ostatními školami. Komplexní hodnocení 37 %

Škola a její zázemí nabízí dostatek místa pro pohyb a odpočinkové aktivity. Prostředí, materiální zázemí 47 %

ABSOLUTNÍ ČETNOST dle POHLAVÍ
Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Nevím
Spíše

nesouhlasím
Rozhodně

nesouhlasím
Celkem

odpovědí
Celkem

žáků
Výsledné

hodnocení

Chlapci 557 948 163 528 242 2438 47 60,8 %

Dívky 849 1162 287 413 151 2862 54 68,7 %

ABSOLUTNÍ ČETNOST dle TŘÍD
Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Nevím
Spíše

nesouhlasím
Rozhodně

nesouhlasím
Celkem

odpovědí
Celkem

žáků
Výsledné

hodnocení

1. 169 134 41 43 37 424 8 70,9 %

2. 254 184 84 40 21 583 11 76,2 %

3. 102 118 32 50 16 318 6 68,9 %

4. 126 73 7 27 32 265 5 72,1 %

5. 228 347 94 172 60 901 18 64,2 %

6. 286 344 42 75 48 795 15 73,4 %

7. 143 455 37 128 32 795 15 67,3 %

8. 61 235 67 186 87 636 12 49,9 %

Tabulka 1

Tabulka 2.1

Tabulka 2.2

Tabulka 3.1
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9. 37 220 46 220 60 583 11 48,0 %

ABSOLUTNÍ ČETNOST dle
PROSPĚCHU

Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Nevím
Spíše

nesouhlasím
Rozhodně

nesouhlasím
Celkem

odpovědí
Celkem

žáků
Výsledné

hodnocení

průměr < 1,5 942 1095 266 405 207 2915 56 68,5 %

průměr 1,5 -2 262 434 92 269 109 1166 22 60,1 %

průměr > 2 202 581 92 267 77 1219 23 61,6 %

ABSOLUTNÍ ČETNOST CELKEM
Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Nevím
Spíše

nesouhlasím
Rozhodně

nesouhlasím
Celkem

odpovědí
Celkem

žáků
Výsledné

hodnocení

Celkem 1406 2110 450 941 393 5300 101 65,1 %

RELATIVNÍ ČETNOST dle POHLAVÍ
Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Nevím
Spíše

nesouhlasím
Rozhodně

nesouhlasím
Výsledné

hodnocení

Chlapci 22,8 38,9 6,7 21,7 9,9 60,8 %

Dívky 29,7 40,6 10,0 14,4 5,3 68,7 %

RELATIVNÍ ČETNOST dle TŘÍD
Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Nevím
Spíše

nesouhlasím
Rozhodně

nesouhlasím
Výsledné

hodnocení

1. 39,9 31,6 9,7 10,1 8,7 70,9 %

2. 43,6 31,6 14,4 6,9 3,6 76,2 %

3. 32,1 37,1 10,1 15,7 5,0 68,9 %

4. 47,5 27,5 2,6 10,2 12,1 72,1 %

5. 25,3 38,5 10,4 19,1 6,7 64,2 %

6. 36,0 43,3 5,3 9,4 6,0 73,4 %

7. 18,0 57,2 4,7 16,1 4,0 67,3 %

8. 9,6 36,9 10,5 29,2 13,7 49,9 %

9. 6,3 37,7 7,9 37,7 10,3 48,0 %

RELATIVNÍ ČETNOST dle PROSPĚCHU
Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Nevím
Spíše

nesouhlasím
Rozhodně

nesouhlasím
Výsledné

hodnocení

průměr < 1,5 32,3 37,6 9,1 13,9 7,1 68,5 %

průměr 1,5 -2 22,5 37,2 7,9 23,1 9,3 60,1 %

Tabulka 3.2

Tabulka 3.3

Tabulka 3.4

Tabulka 4.1

Tabulka 4.2
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průměr > 2 16,6 47,7 7,5 21,9 6,3 61,6 %

RELATIVNÍ ČETNOST CELKEM
Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Nevím
Spíše

nesouhlasím
Rozhodně

nesouhlasím
Výsledné

hodnocení

Celkem 26,5 39,8 8,5 17,8 7,4 65,1 %

Přehled dle otázek [%]
Rozhodně
souhlasím

Spíše
souhlasím

Nevím
Spíše

nesouhlasím
Rozhodně

nesouhlasím
Výsledné

hodnocení

Mám možnost dostat se k potřebným vzdělávacím materiálům kdykoliv
je potřebuji (školní knihovna, internet,…) .

8,0 39,0 17,0 26,0 10,0 52,3 %

Škola je udržována čistá a v dobrém stavu. 11,0 41,0 3,0 26,0 19,0 49,8 %

Školní budova má vhodné prostory a uspořádání učeben pro naše
vzdělávání.

11,0 41,0 10,0 22,0 16,0 52,3 %

Škola a její zázemí nabízí dostatek místa pro pohyb a odpočinkové
aktivity.

13,0 32,0 4,0 32,0 19,0 47,0 %

Jednotlivé učebny jsou hezky a prakticky vybavené, je vidět, že o jejich
úpravu se někdo stará.

15,0 41,0 5,0 27,0 12,0 55,0 %

Ve školní jídelně se dobře naobědvám. 12,0 31,0 14,0 23,0 20,0 48,0 %

Škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, interaktivními
tabulemi a další technikou.

58,0 31,0 1,0 5,0 5,0 83,0 %

Škola má vhodné prostory pro převlékání žáků (šatny). 5,0 20,0 2,0 23,0 50,0 26,8 %

Učitelé i žáci mají při výuce k dispozici řadu pomůcek, které pomáhají
lépe pochopit probírané téma.

24,0 40,0 3,0 24,0 9,0 61,5 %

Učebnice, které máme ze školy, jsou v dobrém stavu. 18,0 47,0 7,0 18,0 10,0 61,3 %

Učitelé mají radost, když se mi něco podaří. 43,0 39,0 6,0 9,0 3,0 77,5 %

Je vidět, že učitele práce s námi baví. 26,0 38,0 13,0 15,0 8,0 64,8 %

Jestliže mi učitel něco slíbí, svůj slib také dodrží. 42,0 33,0 5,0 17,0 3,0 73,5 %

Vážím si našich učitelů. 50,0 34,0 6,0 10,0 0 81,0 %

Odborné znalosti učitelů jsou výborné, opravdu rozumí tomu, co učí. 33,0 50,0 6,0 10,0 1,0 76,0 %

Učitelé se dále vzdělávají, pořád hledají nové nápady a podněty. 24,0 38,0 13,0 22,0 3,0 64,5 %

Mezi dospělými ve škole je někdo, na koho se mohu obrátit s žádostí o
radu nebo s osobním problémem.

41,0 43,0 4,0 11,0 1,0 78,0 %

Nepedagogičtí pracovníci (školník, uklízečky, kuchařky) pracují dobře a
ve prospěch nás, žáků.

21,0 38,0 12,0 18,0 11,0 60,0 %

Myslím, že vedení a učitelé spolupracují tak, aby se škola rozvíjela a
zlepšovala.

23,0 49,0 11,0 15,0 2,0 69,0 %

Učitelé na naší škole umí učit. 39,0 45,0 6,0 6,0 4,0 77,3 %

Tabulka 4.3

Tabulka 4.4
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Škola pořádá akce určené i pro rodiče (trhy, výlety, sportovní dny,
divadelní představení,…).

22,0 30,0 14,0 19,0 15,0 56,3 %

Když jsem ve škole s něčím nespokojen/-a, mohu se bez problémů
obrátit na vedení školy.

18,0 38,0 17,0 19,0 8,0 59,8 %

V naší škole dobře komunikují různé skupiny lidí: starší učitelé s
mladšími, starší žáci s mladšími, rodiče mezi sebou apod.

19,0 52,0 13,0 15,0 1,0 68,3 %

Mí rodiče mají s učiteli dobrý vztah. 44,0 36,0 6,0 11,0 3,0 76,8 %

S učiteli mám dobré vztahy, rád si s nimi povídám i o přestávce. 39,0 33,0 6,0 13,0 9,0 70,0 %

Učitelé na naší škole dobře spolupracují, vzájemně si pomáhají. 26,0 44,0 23,0 6,0 1,0 72,0 %

Školní webové stránky jsou přehledné a aktuální. 38,0 44,0 12,0 6,0 0 78,5 %

Se spolužáky si navzájem pomáháme, jsme k sobě ohleduplní. 24,0 49,0 9,0 16,0 2,0 69,3 %

Když něčemu při výuce nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat. 60,0 31,0 1,0 7,0 1,0 85,5 %

Myslím, že lidé ve škole se o mě zajímají jako o člověka, nejde jim jen o
to, jak plním svou roli ve škole.

18,0 50,0 16,0 11,0 5,0 66,3 %

Pravidla chování ve škole jsou jasná a jednoduchá. 33,0 40,0 7,0 18,0 2,0 71,0 %

Pokud dostanu trest, je spravedlivý a stanovený na základě porušení
dohodnutých pravidel.

33,0 41,0 7,0 16,0 3,0 71,3 %

Pokud někdy s učiteli nesouhlasím, můžu své názory vyjádřit otevřeně. 14,0 36,0 13,0 24,0 13,0 53,5 %

Učitelé jsou pro mě příkladem v dodržování dohodnutých pravidel. 29,0 47,0 7,0 13,0 4,0 71,0 %

Škola pomáhá nadaným žákům rozvíjet svá nadání (umělecké,
sportovní, intelektuální, manuální).

27,0 34,0 12,0 21,0 6,0 63,8 %

Když se objeví problém, má škola jasné postupy k jeho řešení. 21,0 48,0 12,0 16,0 3,0 67,0 %

Všem žákům ve třídě je věnována stejná pozornost, ať se jedná o
úspěšné žáky nebo žáky, kterým učení zrovna moc nejde.

28,0 42,0 3,0 19,0 8,0 65,8 %

Při hodnocení školní práce jsou všichni žáci známkováni spravedlivě
podle jasných pravidel.

46,0 36,0 4,0 14,0 0 78,5 %

Když se mi ve škole opravdu daří nebo se velmi dobře chovám, učitel o
tom informuje mé rodiče.

30,0 35,0 10,0 16,0 9,0 65,3 %

Máme možnost si svou práci zhodnotit sami nebo se spolužáky
navzájem.

14,0 43,0 13,0 24,0 6,0 58,8 %

Rozumím pravidlům hodnocení v jednotlivých předmětech. 30,0 50,0 6,0 11,0 3,0 73,3 %

Nemám strach před zkoušením nebo testem. Když se mi nepovede,
vím, že mám možnost si špatné hodnocení opravit.

39,0 30,0 4,0 20,0 7,0 68,5 %

Ve škole se učím stále nové a podnětné věci, ne to, co již dávno znám. 29,0 39,0 9,0 21,0 2,0 68,0 %

Učitele zajímají moje názory na probírané téma, oceňují zajímavé
otázky.

25,0 47,0 8,0 18,0 2,0 68,8 %

Ve vyučování řešíme problémy, učíme se zajímavými metodami. 21,0 48,0 10,0 20,0 1,0 67,0 %

Při školní práci můžu pracovat svým vlastním tempem. 16,0 54,0 2,0 27,0 1,0 64,3 %

Domácí úkoly dostáváme v takovém množství, abychom měli dost času
na své záliby a odpočinek.

27,0 42,0 1,0 20,0 10,0 64,0 %

Obsah výuky je použitelný v životě. 26,0 50,0 6,0 14,0 4,0 70,0 %
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Informace v běžných hodinách získáváme i z jiných zdrojů než z
učebnic nebo od učitele (knížky, časopisy, internet, …).

26,0 42,0 3,0 22,0 7,0 64,5 %

Při učení v hodinách pracujeme často ve skupinkách. 15,0 33,0 3,0 36,0 13,0 50,3 %

Naše škola je napřed před ostatními školami. 7,0 12,0 29,0 28,0 24,0 37,5 %

Jsem ve škole spokojený. 26,0 45,0 9,0 14,0 6,0 67,8 %

Naši školu bych doporučil ostatním žákům. 19,0 39,0 7,0 27,0 8,0 58,5 %

Tabulka 5

Otev řené otázky - výpis odpov ědí:
Ve škole jsem nejvíce spokojený s ... (Ve škole se mi nejvíce líbí ...)

Učebna Informatiky

Učitelé přístup k dětem,třídy jak jsou vybavené,pomůcky.

školní pomů§cky od učitelů

na škole se my nejvíc líbí iteraktivní tabule a technika.

počítači a víukou

s uciteli a s kamarady telesna vychova a matematika dejepis

Český jazyk,Dějepis

našimi učiteli.

učitelkami a kamarády vždycky něco mi visvětlí

s kamarády

Učitele, kamaradi, přistup učitelu k praci. A hlavně učeni.

Nejvíce se mi líbějí pomůcky k učení. A i vybavení.

Zeměpis,Dějepis,Občanská výchova

Zeměpis,Dějepis,Občanská výchova

kamarádi,dejepis,matika...

TĚLOCVIKEM. VE ŠKOLE SE MI NEJVÍC LÍBILO PLAVÁNÍ.

hudební výchova, tělocvik

pani učitelky ,učebny , počítače

výtvarnou výchovou, tělocvikem, keramikou
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kamarádi

učiteli

s mojí paní učitelkou, máme s ní krásný vztah a hodně nás naučí a díky ní se mi ve škole moc líbí. Hodně si do života od paní učitelky odnesu.

Učitelé kamarádi a přestávky venku

elektrotechnikou.

elektronikou

Ve skole jsem spokojena s ucitelama

vsechno.............................................................................)))

Přístup některých učitelů k žákům.Prostředí ve kterém se pohybujeme. Různé akce a výlety :)

Učitelský sbor a kamarádi.

nejakyma ucitelkama

kamaradi, učitelé

Učitelé se knám chovají přátelsky,jelikož se mi to nevešlo k nespokojení napíši to sem:Tyto testy dáváte furt ale na naší škole se nehlo ani prstem starosta na naši

školu kašle,sice nové počítače ale když se kouknete do Čerčan místa tam maj dost!

ve skole se mi libi asiu uceni s ucitelama mame tady nektery dobry ucitele ale nektery taky ne no a jinak sem spokojena s kamosema docela sou v poho vsichni se

ze vsema bavime tak nak v pohode

se svou pani učitelkou třídní a na Anglický jazyk

Máme hezké vztahy se spolužáky.

tridni ucitelka, kucharka, spoluzaci, pani druzinarka,

s paní učitelkou a kamarádkou.

naše třídní učitelka

nic

tělocvik, prvouka,výtvarka

Nejvíce mě baví tělocvik..

paní učitelky,keramika,

s paní učitelkou a s hravou formou výuky

povídání s paní učitelkou o přestávkách a po vyučování

všechno
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s paní učitelkou Havlíčkovou

Hodiny matematiky, přestávky trávené venku, výzdoba naší třídy

tělocvik a přestávky

Ve škole jsem spokojená s učiteli jak jsou na nás žáki hodný a nejvíc se mi líbí hodiny

To, že s některými učiteli se dá bavit o přestávkách například, jako s kamarády.

práce v hodinách s učitely

Ve škole se mi nejvíce líbí práce s interaktivní tabulí.

tělocvik, pobyt v družině

s počítačema.. tot vše :)) a nekteří ucitelé

florbal

nově zařízená pc učebna atd...

Se snahou zlepšit zdejší podmínky a přístupem některých učitelů

nic

Ve škole jsem nejvíce spokojená s malým počtem žáků. Všichni se zde známe. Učitelé jsou také dobří.

S Počítačema

Tělocvičnou a Učebnou fyziky..

nejvíce jsem spokojena s jednotlivými učebnami...a také s učiteli

spokojenost s výtvarnou výchovou, tělocvikem - zábavy , hry.. , výborný oběd.. a nejdůležitější je spokojenost s paní učitelkou Evou Rezkovou

mam tam kamarady

pocitace

Věčinou se vším.

Učitelkami.

nše třída

mí spolužáci a učitelé

tělocvik

kamarády

Jeem spokojana jak se k nám chovají učitelé.Ve škole se mi líbí hlavně učivo

Kamarádama
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počítače,dějiny

anglický jazyk

některými předměty,hřiště a počítače,tělocvik

Kamarady

spoluzaci, tridni ucitelka, druzinarka...

Jako nejv ětší problém ve škole vidím (Ve škole jsem nespokoje ný s ... Ve škole mi nejvíce chybí ...)

Nové lavice

Obědy mě moc nechutnaly a nechodím tam,nové šatny .

vybavení tříd

záchody

newim

žádné

starou omítku, která někde na niších místech opadává.

nic tu nevadí mi

ze starou školou

nic mi nechybi

největší problém jsou naše šatny. A záchody.

Nové pomůcky,Nové vybavení např. nábytek do školy (nový)..........

Nové pomůcky,Nové vybavení např. nábytek do školy (nový)..........

nové učebnice,nábytek (moderní)...

VE ŠKOLE JSEM NESPOKOJENÝ S OBĚDEM. VE ŠKOLE MI NEJVÍC CHYBÍ MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD.

oběd a písanka

záchody

že mě občas kluci provokují a mlátí

chování některých starších spolužáků, hlavně na druhém stupni.

jedna paní učitelka na hudební výchovu volá o hodině

Dlouhé hodiny.
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Moc hodin,ale to asi všude.

Že nemáme prostředky na přístavby nebo rekonstrukce školy. Škola dříve byla jedna z nejhezčích a nejlepších škol, ale to bylo před 100lety.

snicimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

S celkovými vztahy mezi žáky

Málo prostoru prostředí okolo školy.málo přírodovědných procházek ikdyž nám je slíbily.Dlouhý úkoly.

ve skole mi nejvíce chybi spravedlivost

vzhled školy

Naše škola je tak akorát vybavena ale školní hřiště je špatně sestavěné je tam hrubý beton a naše škola je na rozpadnutí.Keramická dílna je jinde v menšim

prostoru než byla dříve.Obědy vypadají dobřě alekdyž si sednete a začnete jíst tak tam najdete vlas.

ve skole mi chybi zpravedlivost

výběr jídel ve školní jídelně že nebudu mít svou pani učitelku Ilonku v dalším ročníku ve škole je velké horko

Tělocvična

druzina vetsi prostor satna obcasne spory se starsimi spoluzaky

Ve škole mi nejvíce chybí tráva na hřišti.

technické vybavení a stav školy

šatnamy

strašný stav budovy

Nic. Jsem spokojená se vším.

dobré jídlo,

problém: velký počet dětí v družině, nespokojenost: družina není vybavená adekvátně potřebám dětí, chybí: šatny, samostatné místnosti pro družiny

chybí mi družina (místnost) a šatny

nic

Sámir moc zlobí

nic

nevim

vzhled školy

Ve škole jsem nespokojený se spoluprací učitelů.

větší prostory pro družinu, šatny
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nekteré ucitele,uklizecku,kucharka,ucebna,chodba,sportovní vybavení,prosotr,knihovna atd.. je toho více

Jídelna

penize

Přátelské vztahy mezi žáky

S celkovým vzhledem a zařízením školy a průběhem výuky v některých předmětech

počítsce

Nelíbí se mi tělocvik. Hodiny jsou nezajímavé a výuka se stále opakuje.

Stav školy

Jídelnu

největší problém ve škole jsou trochu nevzbavené učebny(mikroskopy...)

místo pro šatnu, nehezké toalety, vyhrožování

pachnouci WC

nedostatek mist na hrani

žádný

S obědy nejsem spokojen. Lepší pomůcky pro výuku. A také větší místnosti.

pořádné výlety

nic

je zchátralá

nvim

Že se ke mne žáci chovají ošklivě :že mi Marti mluví ,když nám něco učitelka říká.

český jazyk

anglický jazyk a šatny

Sem nespokojeny s necistotou skoly a přísnosti a ve skole mi nic nechybi.

nevyhovujici tridni prostory a satny, absence sportoviste, preplnena druzina...

Tabulka 1
Relativní četnosti odpovědí dle oblastí, ze kterých byly vybírány otázky při zadání dotazníku. Rovněž je uvedena celková průměrná hodnoty za všechny otázky.
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Rozdíly výsledného hodnocení jednotlivých oblastí ukazují na oblasti, které jsou vnímány jako nadprůměrné či problémové.

Tabulky 2.1 až 2.2
Tři nejlépe a nejhůře hodnocené otázky. Ty lze považovat za největší chloubu resp. největší problémy Vaší školy.

Tabulky 3.1 až 3.4
Přehledy absolutních počtů žáků účastnících se dotazníkového šetření (resp. počty jejich odpovědí). Tabulky jsou členěny dle pohlaví, tříd a prospěchu a jsou
uvedeny pro přesnější interpretaci relativních výsledků (např. výrazný rozdíl u málo četné skupiny).

Tabulky 4.1 až 4.4
Přehledy relativních četností odpovědí žáků. Tabulky jsou členěny dle pohlaví, tříd a prospěchu a umožňují tak srovnání výsledného hodnocení dle jednotlivých skupin
žáků.

Tabulky 3.4 a 4.4
Členění dle prospěchu - data vycházejí z odpovědí žáků, kteří hodnotí svůj prospěch na škále:

samé nebo skoro samé jedničky

více dvojek, ale vyznamenání

většinou dvojky, výjimečně trojka

více trojek, výjimečně čtyřka

více čtyřek

Do přehledu hodnocení jsou možnosti 1. a 2. zařazeny jako průměr <1.5, možnost 3 jako průměr 1,5-2 a možnosti 4. a 5. Jako průměr >2.

Tabulka 5
Přehled všech otázek s relativní četností jednotlivých odpovědí. Otázky jsou řazeny dle kategorií, nikoliv dle pořadí v testu.

Závěr hodnocení tvoří výpis odpovědí na otevřené otázky (v případě, že byly v zadání využity).
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