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Výsledky dotazníků KLIMA ŠKOLY – RODIČE A ŽÁCI 2013  

 

Na dotazník odpovědělo 134 žáků (2.-9.třída) a 49 rodičů (1.-8. třída). Dotazník pro rodiče byl v minulých letech 
jinak koncipován, v otázkách není jasná návaznost. Otázky pro rodiče jsou v dotazníku většinou formulovány 
stejně jako otázky pro děti, odpovědi rodičů jsou tedy přiřazeny k odpovědím dětí. 

Otázky dotazníků pracují se škálou ANO –SPÍŠE ANO – NEVÍM – SPÍŠE NE – NE  a kolik % žáků vybralo danou 
odpověď.  Otázky jsou formulovány tak, že odpověď ANO –SPÍŠE ANO  znamená kladné hodnocení, odpověď 
SPÍŠE NE – NE   znamená záporné hodnocení.  

Výsledky nejsou rozlišeny po třídách a stupních. 

Jak číst výsledky: 

Každá otázka přepočítává škálu ANO –SPÍŠE ANO – NEVÍM – SPÍŠE NE – NE   na celkové % hodnocení.  

Zhruba se dá říci, že: 

Výsledek < 50%  převažují odpovědi  SPÍŠE NE – NE , tj. otázka=vážný problém k řešení,                     

Výsledek >50% převažují odpovědi ANO –SPÍŠE ANO  

Výsledek 50-60% problémy k řešení 

Výsledek 60-70% pracovat na zlepšení 

Výsledek >70%  pokračovat v dobré práci a postupně se zlepšovat 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ ŠKOLY JAKO TAKOVÉ : 

 73,6% (loni 64,4%) od dětí 

57,9% od rodičů. 

 Na celkové hodnocení školy má velký vliv pověst školy a stav budovy.  

  
děti 
2012 

děti 
2013 

rodiče 
2013 

prostředí, materiální zázemí 53,7% 60,5% 41,3% 
lidé 72,2% 79,5% 67,3% 
komunikace, vztahy 65,9% 77,2% 63,0% 
systém, pravidla, hodnoty 66,6% 73,8% 58,4% 
výuka, příprava, hodnocení 70,3% 75,1% 65,0% 
komplexní hodnocení 54,6% 64,8% 37,7% 
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CELKOVÉ HODNOCENÍ ŠKOLY PODLE KATEGORIÍ: 

 

CELKOVÉ HODNOCENÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH TŘÍD: 
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JEDNOTLIVÉ KATEGORIE: 

PROSTŘEDÍ, MATERIÁLNÍ ZÁZEMÍ 

  2012 2013 2013 
  děti děti rodiče 
škola má vhodné šatny 26,8% x x 

škola a její zázemí nabízí dostatek místa pro pohyb a 
odpočinkové aktivity 47,0% 67,7% 18,4% 
ve školní jídelně se dobře naobědvám 48,0% 65,6% 55,6% 
škola je udržovaná čistá a v dobrém stavu 49,8% 58,3% 24,5% 

mám možnost dostat se k potřebným vzdělávacím materiálům 52,3% 60,3% 39,3% 

školní budova má vhodné prostory a uspořádání učeben pro 
naše vzdělávání 52,3% 71,2% 13,8% 

jednotlivé učebny jsou hezky a prakticky vybavené, je vidět, že 
o jejich úpravu se někdo stará 55,0% 66,0% 35,7% 
učebnice, které máme ve škole, jsou v dobrém stavu 61,3% 59,4% 69,9% 

učitelé i žáci mají při výuce k dispozici řadu pomůcek, které 
pomáhají lépe pochopit probírané téma 61,5% 79,1% 58,2% 

škola je dobře vybavena moderními počítači, projektory, 
interaktivními tabulemi a další technikou 83,0% 77,4% 56,6% 

    

 53,7% 67,2% 41,3% 
 

LIDÉ VE ŠKOLE: 

  2012 2013 2013 
  děti děti rodiče 

nepedagogičtí pracovníci (školník, uklízečky, kuchařky) pracují 
dobře a ve prospěch nás, žáků 60,0% 72,4% 53,6% 

učitelé se dále vzdělávají, pořád hledajjí nové nápady a 
podněty / třídní učitel mého dítěte plní dobře svoji úlohu 64,5% 78,8% 83,2% 
je vidět, že učitele práce s námi baví 64,8% 70,5% 73,0% 

myslím, že vedení a učitelé spolupracují tak, aby se škola 
rozvíjela a zlepšovala 69,0% 79,5% 39,3% 
jestliže učitel něco slíbí, svůj slib také dodrží 73,5% 79,7% 77,0% 

odborné znalosti učitelů jsou výborné, opravdu rozumí tomu, 
co učí 76,0% 81,4% 60,7% 
učitelé na naší škole umí učit 77,3% 85,7% 62,2% 
učitelé mají radost, když se mi něco podaří 77,5% 82,3% 72,4% 

mezi dospělými ve škole je někdo, na koho se mohu obrátit s 
žádostí o radu nebo s osobním problémem 78,0% 78,6% 69,9% 

vážím si našich učitelů 81,0% 86,1% 81,6% 

    

 72,2% 79,5% 67,3% 
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KOMUNIKACE, VZTAHY: 

  2012 2013 2013 
  děti děti rodiče 

škola pořádá akce určené i pro rodiče (trhy, výlety, sportovní 
dny, divadelní představení) 56,3% 69,5% 39,3% 

když jsem ve škole s něčím nespokojen, mohu se bez problémů 
obrátit na vedení školy 59,8% 72,2% 55,1% 

myslím, že lidé ve škole se o mně zajímají jako o člověka, nejde 
jim jen o to, jak plním svou roli ve škole / učitelé a vedení školy 
ke mně při jednáních přistupují jako k partnerovi 66,3% 72,0% 63,8% 

v naší škole dobře komunikují různé skupiny lidí: starší učitelé s 
mladšími, strší žáci s mladšími, rodiče mezi sebou,.. 68,3% x x 

současná komunikace učitelů a rodičů (telefon, e-mail, třídní 
schůzky, konzultace) mi vyhovují     68,9% 

ve škole je mé dítě chráněno před sociopatogenními vlivy 
(šikana, drogy, kriminalita)     53,6% 

se spolužáky si navzájem pomáháme, jsme k sobě ohleduplní 69,3% 73,1% 67,9% 

s učiteli mám dobré vztahy, rád si s nimi povídám i o přestávce 70,0% 73,7% 79,6% 

učitelé na naší škole dobře spolupracují, vzájemně si pomáhají 72,0% 78,8% 46,9% 
mí rodiče mají s učiteli dobrý vztah 76,8% 83,6% 69,4% 
školní webové stránky jsou přehledné a aktuální 78,5% 80,8% 65,8% 

když něčemu ve výuce nerozumím, mohu se přihlásit a zeptat 85,5% 89,3% 73,5% 
    

    

 70,3% 75,1% 63,0% 
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SYSTÉM, PRAVIDLA, HODNOTY: 

  2012 2013 2013 
  děti děti rodiče 

pokud někdy s učiteli nesouhlasím, můžu své názory vyjádřit 
otevřeně 53,5% 62,4% 61,2% 

máme možnost si svou práci zhodnotit sami nebo se spolužáky 
navzájem 58,8% 68,4%   

škola pomáhá nadaným žákům rozvíjet svá nadání (umělecké, 
sportovní, intelektuální, manuální) 63,8% 71,8% 50,0% 

když se mi ve škole opravdu daří nebo se velmi dobře chovám, 
učitel o tom informuje mé rodiče 65,3% 67,5% 61,7% 

všem žákům ve třídě je věnována stejná pozornost, ať se jedná 
o úspěšné žáky nebo žáky, kterým učení zrovna moc nejde 65,8% 74,4% 62,8% 

když se objeví problém, škola má jasné postupy k jeho řešení 67,0% 77,4% 34,2% 
pravidla chování ve škole jsou jasná a jednoduchá 71,0% 79,3% 58,2% 

učitelé jsou pro mě příkladem v dodržování dohodnutých 
pravidel 71,0% 78,8%   

pokud dostanu trest, je spravedlivý a stanovený na základě 
porušení dohodnutých pravidel 71,3% 76,3% 69,9% 

pi hodnocení školní práce jsou všichni žáci známkováni 
spravedlivě podle jasných pravidel 78,5% 82,0% 74,0% 
    

    

 66,6% 73,8% 58,4% 
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VÝUKA, PŘÍPRAVA, HODNOCENÍ: 

 2012 2013 2013 
 děti děti rodiče 

při učení v hodinách často pracujeme ve skupinkách (2012) vs v 
některých hodinách pracujeme rozděleni na skupiny (2013) 50,3% 75,0% 61,2% 

domácí úkoly dostáváme v takovém množství, abychom měli 
dost času na své záliby a odpočinek 64,0% 75,2% 78,1% 
při školní práci můžu pracovat svým vlastním tempem 64,3% 69,0% 60,2% 

informace v běžných hodinách získáváme i z jiných zdrojů, než 
z učebnic nebo od učitele 64,5% 75,6% 62,2% 

ve vyučování řešíme problémy, učíme se zajímavými metodami 67,0% 74,6% 66,8% 

ve škole se učím stále nové a podnětné věci, ne to, co již dávno 
znám 68,0% 75,9% 56,1% 

nemám strach před zkoušením nebo testem. Když se mi 
nepovede, vím, že mám možnost si špatné hodnocení pravit 68,5% 72,9% 71,9% 

učitele zajímají moje názory na probírané téma, oceňují 
zajímavé otázky / škola respektuje názory rodičů na zařazení 
volitelných předmětů, apod. 68,8% 74,2% 52,0% 
obsah výuky je použitelný v životě 70,0% 78,6% 67,9% 
rozumím pravidlům hodnocení v jednotlivých předmětech 73,3% 79,5% 73,5% 
    
    

 65,9% 77,2% 65,0% 
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KOMPLEXNÍ HODNOCENÍ: 

  2012 2013 2013 
  děti děti rodiče 
naše škola je napřed před ostatními školami 37,5% 50,6% 23,5% 
naši školu bych doporučil ostatním žákům 58,5% 69,0% 35,2% 
jsem ve škole spokojený 67,8% 74,8% 45,4% 
    

    

 54,6% 64,8% 34,7% 
 

Výsledky dotazníkového šetření přehledně zpracovala paní Ing. Štěpánka Bednářová, které tímto děkuji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


